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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
โรงเรียนการเรือน/หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4112304 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน (Fundamental Statistics and Methodology)
2. จํานวนหนวยกิต
3หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
4. ผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : ผศ.ดร.วราภรณ วิทยาภรณ และอาจารยวีระพงศ วิรุฬหธนกฤษณ
4.2 อาจารยผูสอน : ผศ.ดร.วราภรณ วิทยาภรณ และอาจารยวีระพงศ วิรุฬหธนกฤษณ
4.1 ศูนยการศึกษาในมหาวิทยาลัย
อาจารย ดร.องคอร สงวนญาติ
อาจายประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อาจารย ดร.วราภรณ วิทยาภรณ
อาจารยหลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
อาจารยวีระพงศ วิรุฬหธนกฤษณ
อาจารยหลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
อาจารย ดร.ณัชนก นุกิจ
อาจารยหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการ
อาจารยธัญลักษณ ศรีสําราญ
อาจารยหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
มคอ3. สถิติและระเบียบวิธีวิจัยเบือ้ งตน
โรงเรียนการเรือน
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8. สถานที่เรียน
หอง 402 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยวิทยาศาสตร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันจัดทํา 27 ธันวาคม 2560
หมวดที่ 2 จุดมุงหมาย และวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการของสถิติและระเบียบวิธีวิจัย
ที่ถูกตอง พรอมทั้งอธิบายการคํานวณจากโจทยตัวอยาง เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชในวิชาอื่นๆ
ตอไป
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ไมมี
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการวางแผนการวิ จัย สถิติและวิธีวิจัยเบื้องตน วิธีการทางวิทยาศาสตร วิธีก ารเก็บ
รวบรวมขอมูล การสุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล และผลการวิจัย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม การศึกษาดวย
บรรยาย
สอนเสริม
/การฝกงาน
ตนเอง
45 ชั่วโมง ตอ
สอนเสริมตามความ
6 ชั่วโมงตอ
ไมมี
ภาคการศึกษา
ตองการของนักศึกษา
สัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) การมีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (TQF2, 2.2.1.1 (1))
2) ความมีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม (TQF2, 2.2.1.1 (2))
3) การตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต (TQF2, 2.2.1.1 (3))
4) การเคารพสิทธิและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น (TQF2, 2.2.1.1 (4))
5) การมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟอเผื่อแผ (TQF2, 2.2.1.1 (5))
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) การเรียนรูจากสถานการณจริง (TQF2, 2.2.1.2 (1))
มคอ3. สถิติและระเบียบวิธีวิจัยเบือ้ งตน
โรงเรียนการเรือน

มคอ.3

(2))

2) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหาวิชาเรียน (TQF2, 2.2.1.2

3) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย (TQF2, 2.2.1.2 (3))
4) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู (TQF2, 2.2.1.2(4))
5) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอยางกรณีศึกษา (TQF2, 2.2.1.2 (5))
1.3 วิธีการประเมินผล
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง กอนและหลังการเรียน (TQF2, 2.2.1.3 (1))
2) ประเมินโดยอาจารยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
(TQF2, 2.2.1.3 (2))
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) การมีความรู ความเขาใจ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชาที่
เกี่ยวของ เพื่อสามารถนํามาประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพ (TQF2, 2.2.2.1(1))
2)
ความสามารถในการนํ า ความรู ม าประยุ ก ต ใ ช ใ นบริ บ ททางวิ ช าการและวิ ช าชี พ
(TQF2,2.2.2.1(3))
3) ความสามารถในการศึกษาคนควาและพัฒนาความรูของตนเองได และสามารถบูรณาการ
ความรูในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนประโยชนในวิชาชีพได (TQF2,2.2.2.1(4))
2.2 วิธีการสอน
1) การใหภาพรวมของความรูกอนเขาสูบทเรียน การสรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียนพรอมกับ
เชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม การเชื่อมโยงความรูจากวิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น
(TQF2,2.2.2.2(1))
2) ใชการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การทบทวน การ
ฝกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การเรียนแบบรวมมือ การเรียน
แบบใชปญหาเปนฐาน การเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง (TQF2,2.2.2.2(2))
3) การถาม-ตอบปญหาทางวิชาการในหองเรียน (TQF2,2.2.2.2(4))

2.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานระหวางภาค เชน การบาน การเขียนรายงาน การสอบยอย การนําเสนอ
รายงานการคนควาหนาชั้น (TQF2, 2.2.2.3 (1))
2) ประเมินจากการสอบขอเขียน การสอบปฏิบัติ (TQF2, 2.2.2.3 (2))
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อคนหาขอเท็จจริง หรือตนเหตุของ
ปญหา และเสนอแนวทางการแกไขไดอยางสรางสรรค (TQF2, 2.2.3.1 (1))
2) ความสามารถในการทําความเขาใจและประเมินขอมูล แนวคิดและหลักฐานใหมๆ จาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอสรุปที่ไดในการพัฒนางานในวิชาชีพ(TQF2, 2.2.3.1 (2))
3.2 วิธีการสอน
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1) การแนะนําและฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคเมื่อเริ่มเขาศึกษา เริ่มจากโจทยที่งาย
และเพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม (TQF2, 2.2.3.2 (1))
2) การมอบหมายงานการแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณจําลอง
(TQF2, 2.2.3.2 (2))
3) การจัดใหมีรายวิชาที่เสริมสรางการพัฒนาทักษะทางเชาวนปญญา ใหไดฝกคิดวิเคราะห
สังเคราะหความรูใหมจากความรูเดิมดานตางๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา ไดแก วิชาการวิจัยและพัฒนา
อาหาร เปนตน (TQF2, 2.2.3.2 (3))
4) การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดมาก
ขึ้น(TQF2, 2.2.3.2 (4))
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย(TQF2, 2.2.3.3 (1))
2) ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยที่ตองใชทักษะทางปญญา (TQF2, 2.2.3.3 (2))
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม (TQF2, 2.2.4.1
(1))
2) ความสามารถในการปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุมไดอยาง
มีประสิทธิภาพ (TQF2, 2.2.4.1 (2))
3) ความสามารถในการวางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และ
ความรับผิดชอบ (TQF2, 2.2.4.1 (3))
4) การมีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ (TQF2, 2.2.4.1 (4))
4.2 วิธีการสอน
1) ใชการการสอนแบบกลุมรวมมือ ซึ่งตองแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบ
ของแตละคนในการเรียนรูรวมกัน (TQF2, 2.2.4.2 (1))
2) มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุม และตําแหนงหนาที่ใน
กลุม (TQF2, 2.2.4.2 (2))
3) ยกตัวอยางผลกระทบของทักษะดานนี้ที่มีตอตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
(TQF2, 2.2.4.2 (3))
4.3 วิธีการประเมินผล
1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม สรุปผลการประเมินโดยใชเสียงสวน
ใหญ(TQF2, 2.2.4.3 (1))
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน(TQF2, 2.2.4.3 (2))
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) ความสามารถในการนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวของ มาประยุกตใชในการสืบคน วิเคราะหขอมูล แปลความหมาย และเสนอ
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แนวทางในการพัฒนางานหรือแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค(TQF2, 2.2.5.1 (1))
5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานที่ตองใชทักษะในการวิเคราะห หรือ คํานวณในทุกรายวิชาที่ตองฝก
ทักษะ โดยผูสอนตองแนะนําวิธีการ ติด ตามตรวจสอบงาน และตรวจแกพรอมใหคําแนะนํา (TQF2,
2.2.5.2 (1))
2) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ(TQF2, 2.2.5.2
(3))
5.3 วิธีการประเมิน
1) ประเมิ น จากผลงานกิจ กรรมที่เกี่ย วของกับการวิเคราะหเชิงตัว เลข การสืบ คน
ขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแตละบุคคล(TQF2, 2.2.5.3 (1))
2) ประเมินจากการสอบขอเขียนในการแกโจทยปญหาเชิงตัวเลขที่ไมเคยพบมากอน
(TQF2, 2.2.5.3 (2))
3) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคลหรือรายงานกลุม
ในสวนที่นักศึกษานั้นรับผิดชอบ (TQF2, 2.2.5.3 (3))
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน

สัปดาหที่
1

2

3-5

6

7

8-10

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

- ปฐมนิเทศรายละเอียดวิชาตามคูม ือ
- บรรยายเนื้อหาโดยใช Powerpoint
และเอกสารประกอบการเรียนการสอน
- เปดโอกาสใหนักศึกษา อภิปราย
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารยตอบขอซักถาม
บทที่ 2 การวัดแนวโนมเขาสู
3
- บรรยายเนื้อหาโดยใช Powerpoint
สวนกลาง และการวัดการกระจาย
และเอกสารประกอบการเรียนการสอน
- เปดโอกาสใหนักศึกษา อภิปราย
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารยตอบขอซักถาม
- ทดสอบยอย
บทที่ 3 การแจกแจงทางสถิติ
6
- บรรยายเนื้อหาโดยใช Powerpoint
และเอกสารประกอบการเรียนการสอน
- ยกตัวอยางประกอบการบรรยาย
- เปดโอกาสใหนักศึกษา อภิปราย
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารยตอบขอซักถาม
- ทดสอบยอย
บทที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
6
- บรรยายเนื้อหาโดยใช Powerpoint
และเอกสารประกอบการเรียนการสอน
- ยกตัวอยางประกอบการบรรยาย
- เปดโอกาสใหนักศึกษา อภิปราย
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารยตอบขอซักถาม
- ทดสอบยอย
สอบกลางภาค
บทที่ 5 การวางแผนการทดลอง
3
- บรรยายเนื้อหาโดยใช Powerpoint
และเอกสารประกอบการเรียนการสอน
- ยกตัวอยางประกอบการบรรยาย
- เปดโอกาสใหนักศึกษา อภิปราย
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารยตอบขอซักถาม
- ทดสอบยอย
บทที่ 6 การทดลองแบบสุมอยาง
9
- บรรยายเนื้อหาโดยใช Powerpoint
สมบูรณ (Completely
และเอกสารประกอบการเรียนการสอน
Randomized Design; CRD)
- ยกตัวอยางประกอบการบรรยาย
- เปดโอกาสใหนักศึกษา อภิปราย
การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของ
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
บทที่ 1 บทนํา (ความหมาย,
ประเภท, ประโยชน ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับสถิต)ิ

3

กิจกรรม การเรียน
การสอน และสื่อที่ใช

ผูสอน
ผศ.ดร.วราภรณ
วิทยาภรณ

ผศ.ดร.วราภรณ
วิทยาภรณ

ผศ.ดร.วราภรณ
วิทยาภรณ

ผศ.ดร.วราภรณ
วิทยาภรณ

อ.วีระพงศ
วิรุฬหธนกฤษณ

อ.วีระพงศ
วิรุฬหธนกฤษณ
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด
ประชากรมากกวา 2 กลุม

11-12

13-14

15

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรม การเรียน
การสอน และสื่อที่ใช

- อาจารยตอบขอซักถาม
- ทดสอบยอย
บทที่ 7 การทดลองแบบสุมใน
6
- บรรยายเนื้อหาโดยใช Powerpoint
บล็อคสมบูรณ (Randomized
และเอกสารประกอบการเรียนการสอน
Complete Block Design; RCB,
- ยกตัวอยางประกอบการบรรยาย
RCBD)
- เปดโอกาสใหนักศึกษา อภิปราย
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารยตอบขอซักถาม
- ทดสอบยอย
บทที่ 8 แผนการทดลองเฉพาะ
6
- ฝกทําแบบฝกหัด และทําการ
สาขาวิชา (Factorial
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
Experiment)
คอมพิวเตอร
- เปดโอกาสใหนักศึกษา อภิปราย
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารยตอบขอซักถาม
กรณีศึกษา: การใชสถิติและการ
3
- บรรยายเนื้อหาโดยใช Powerpoint
วางแผนการทดลองในงานวิจัย
และเอกสารประกอบการเรียนการสอน
- ยกตัวอยางประกอบการบรรยาย
- เปดโอกาสใหนักศึกษา อภิปราย
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารยตอบขอซักถาม
สอบปลายภาค

ผูสอน

ผศ.ดร.วราภรณ
วิทยาภรณ

อ.วีระพงศ
วิรุฬหธนกฤษณ

ผศ.ดร.วราภรณ
วิทยาภรณ,
อ.วีระพงศ
วิรุฬหธนกฤษณ
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5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู
1
2

3

วิธีการประเมิน

TQF, 2.2.2.3 (2)
สอบกลางภาค
TQF, 2.2.5.3 (1) (2) (3) สอบปลายภาค
การทดสอบยอย
TQF 2.2.1.3 (1) (2)
-การเขาชั้นเรียน
-การสงงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
-การมีสวนรวม อภิปราย
เสนอความคิดเห็นในชั้น
เรียน
TQF 2.2.2.3 (1)
วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา
TQF, 2.2.5.3 (1) (2) (3) การนําเสนอรายงาน การ
ทํางานกลุมและผลงาน การ
สงรายงานตามที่มอบหมาย

สัปดาหที่
ประเมิน
7, 16
ตลอดภาค
การศึกษา
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวนของการ
ประเมินผล
30%
35%
15%
10%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

เกณฑการประเมินใหระดับผลการเรียนตามชวงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ชวงคะแนน
90-100
81-89
76-80
70-75
60-69
55-59
50-54
ต่ํากวา 50

หมายเหตุ นักศึกษาตองมีเวลาเรียน ไมต่ํากวา 85 % จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบปลายภาค (ยกเวนกรณีมี
เหตุจําเปน)
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.หนังสือและเอกสารประกอบการสอนหลัก
วราภรณ วิทยาภรณ และวีระพงศ วิรุฬหธนกฤษณ (2557). เอกสารประกอบการเรียนวิชาสถิติและ
ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน. โรงเรียนการเรือน. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2.หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิงที่สําคัญ
กัลยา วานิชยบัญชา. (2546). การใช SPSS for Windows ในการวิเคราะหขอมูล. กรุงเทพฯ :
ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
คณาจารยภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ. (2549). การพัฒนาผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมเกษตร.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นพพร ธนะชัยขันธ. (2555). สถิติเบื้องตนสําหรับการวิจัย. กรุงเทพฯ : บริษัท วิทยพัฒน จํากัด.
วราภรณ วิทยาภรณ และวีระพงศ วิรุฬหธนกฤษณ. (2556). เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติและการวาง
แผนการทดลอง. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. กรุงเทพมหานคร.
สุรพล อุปดิสสกุล. (2536). สถิติการวางแผนการทดลองเลม1. กรุงเทพฯ : สหมิตรออฟเซท.
อนุวัตร แจงชัด. (2549). สถิติสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑและการประยุกต. กรุงเทพฯ : ภาควิชา
พัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
3. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ที่แนะนํา
หมวดที่ 7 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหนักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเปนรายบุคคลอยางอิสระ โดยทุกคนประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน และนอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา
ดว ยระบบคอมพิว เตอร มหาวิ ทยาลั ย และแบบประเมินของหลักสูตรฯ ซึ่งดําเนินการโดยผูรับ ผิดชอบที่
คณะกรรมการหลักสูตรมอบหมาย
7.2 การประเมินการสอน
7.2.1 ขอมูลปอนกลับการประเมินการสอน โดยอาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาใหขอมูลปอนกลับ
ไดทุกโอกาสที่เขาสอน
7.2.2 การสังเกตและประเมินการสอน โดยมีคณะกรรมการหลักสูตรฯ จัดใหมีการสังเกตและ
ประเมินการสอนในชั้นเรียนของอาจารยเปนรายบุคคล ตามแบบประเมินอยางนอย 1 ครั้ง โดยอาจารยจาก
ภายในหลักสูตรฯ หรือภายนอกหลักสูตร
7.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา
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7.3 การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอน ในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยจัดกิจกรรมในการระดม
สมองและหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา
- ขอมูลจากการประเมินการสอนจากทุกแหลงขอมูลมาเปนแนวทางการปรับปรุงการสอน รวมถึง
ขอมูลจากการวิจัยในและนอกชั้นเรียน
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
7.4.1 มีการสอบถามความรู ความเขาใจ ความคิดเห็นของนักศึกษาระหวางเรียนและระหวางฝก
ปฏิบัติในสถานประกอบอาหาร
7.4.2 มีการแบงสอบกลางภาค และการแจงผลการสอบกลางภาคใหนักศึกษาทราบ เพื่อทําความ
เขาใจและวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน เพื่อนําไปสูมาตรฐาน
7.4.3 มีการวิพากษขอสอบกอนใชสอบและการวิเคราะหขอสอบภายหลังสอบทุกครั้ง รวมทั้งการ
นําผลวิพากษและวิเคราะหขอสอบไปดําเนินการปรับปรุงการสอบครั้งตอไป
7.5 การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ดําเนินการโดยผูรับผิดชอบรายวิชาและทีมอาจารยผูสอน
7.5.1 กอนดําเนินการเรียนการสอน ผูรับผิดชอบรายวิชาและทีมอาจารยผูสอนรวมกันออกแบบ
รวมกันออกแบบการเรียนการสอน (course design) ตามรูปแบบ TQF
7.5.2 ขณะดําเนินการเรียนการสอน ประชุมทบทวนแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกันเมื่อพบ
ปญหาหรือเมื่อไดรับขอมูลปอนกลับในเชิงลบจากนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของ หรือเมื่อการเรียนการสอนดําเนิน
ไปแลว 25 -30 %
7.5.3 พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการการ
ประเมินการสอน การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน เพื่อทบทวนประสิทธิภาพ
7.5.4 ภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินการเรียนการสอน ประเมินผลรายวิชาภายในไมเกิน 1 สัปดาห
และนําผลมาปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาตอไป
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