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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

4222301 การเขียนโปรแกรมทางสถิติ Statistical Programming

2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะห
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร ฉิมพลี
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร ฉิมพลี ตอนเรียน A1

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 2

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
“ไมม”ี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
“ไมม”ี

8. สถานที่เรียน

ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
12 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจแนวคิดของการเขียนโปรแกรมทางสถิติ
2. เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูขั้นตอนตั้งแตการเตรียมขอมูล การนําเขาขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะหขอมูลขั้นสูง และสามารถแปลผลที่ไดจากการใชโปรแกรมทางสถิติ
ได
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนารายวิชา

เพื่อใหสอดคลองกับสาระสําคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการ
ขอมูลและการวิเคราะห พ.ศ. 2561

1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

แนวคิ ด ของการเขี ย นโปรแกรมทางสถิ ติ โปรแกรมสํ าเร็ จ รูป ทางสถิ ติ การเตรี ย มข อ มู ล
การนําขอมูลเขา การจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูลในสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะหขอมูลขั้นสูง
และการแปลผล
Concept of statistical programming, statistical package, data preparation, data
input, data management, data analysis in descriptive statistics, advance data analysis,
and interpretation

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

ไมมี

การฝกปฏิบัติ/
การศึกษาดวยตนเอง
งานภาคสนาม/การฝกงาน
30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 75 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
สัปดาห

- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตสาขาวิชา/Social Media
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอ

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา
 1.1.4 เคารพสิทธิ และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
 1.1.5 มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ
 1.1.6 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1) ผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
2) ปลู กฝงให นั กศึ กษามีความซื่อสัตย ไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกงานและ
การบานของผูอื่น
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กําหนด

3) สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
4) สงเสริมใหนักศึกษามีระเบียบวินัย การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา การสงงานใหตรงตาม

5) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การยกยองชมเชยนักศึกษาที่ทําดี
ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ และประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการสงงานตรงตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย รวมทั้งคุณภาพของ
ผลงานที่เกิดจากนักศึกษาทําดวยตนเอง
2) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน
3) ประเมิ น จากการสอบที่ นั ก ศึ ก ษาทํ าด ว ยตนเอง ไม มี ก ารทุ จ ริ ต ในการสอบ และ
ตรวจสอบงานดวยโปรแกรมตรวจสอบลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในการทํางานกลุม และจาก
การฝกปฏิบัติงาน

2. ความรู

2.1 ความรูที่ตอง
 2.1.1 มี ความรู ความเขาใจ เกี่ย วกับ หลักการและทฤษฎีที่สําคัญ ในเนื้อหาสาขา
วิทยาการขอมูลและการวิเคราะห
 2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางดานวิทยาการ
ขอมูลและการวิเคราะห รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไข
ปญหา
 2.1.3 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการทางดานวิทยาการขอมูลและการวิเคราะห
รวมทั้งการนําไปประยุกต
2.2 วิธีการสอน
1) พั ฒ นากระบวนการเรีย นรูของนั กศึกษาโดยเนน ใหนักศึกษาไดล งมือปฏิบัติ ผา น
กระบวนการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เพื่อใหความรูที่เกิดขึ้นมาจากประสบการณ
2) นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเปนฐานการเรียนรู (Technology- Based Learning)
3) เชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
4) บู ร ณาการแผนการสอนเพื่ อ การเรี ย นรู ด ว ยวิ ธี ก ารสอนโดยใช ป ญ หาเป น ฐาน
(Problem-Based Learning)
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ผลการทดสอบยอย
2) ผลการสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
3) การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
ไดอยางถูกตอง
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 3.1.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
1) จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป น ฐาน (Project-Based Learning) โดยการ
มอบหมายงานหรือกรณีศึกษาที่สงเสริมการคิดวิเคราะหและแกไขปญหา
2) พั ฒ นากระบวนการเรีย นรูของนักศึกษาโดยเนน ใหนักศึกษาไดล งมือปฏิบัติ ผาน
กระบวนการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เพื่อใหความรูที่เกิดขึ้นมาจากประสบการณ
3) ศึกษาคนควา การอภิปรายกลุมเกี่ยวกับโครงงานหรือกิจกรรมที่ไดทํา
4) มีการเขียนรายงานและการนําเสนอโครงงานหรือกิจกรรมที่ไดทํา
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินผลจากงานหรือกรณีศึกษา และงานที่ไดรับมอบหมาย
2) ประเมินผลจากรายงาน การนําเสนอผลงาน และการปฏิบัติงานในสถานการณจริง
3) ออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการ
แกปญหาโดยการประยุกตใชความรูที่เรียนมา

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

กลุม

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.2 มีความรับผิดชอบในงานของตนเอง งานกลุม และสวนรวม
 4.1.3 มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาการ
4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดเรียนรู วิเคราะหรวมกัน เพื่อสงเสริมความสัมพันธภายใน

2) สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย เพื่อสงเสริมการอยู
รวมกันในสังคม
3) กําหนดใหมีการทํางานกลุมโดยใหหมุนเวียนการเปนผูนํา การเปนสมาชิก และผลัด
กันเปนผูรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุม
ในชั้นเรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
3) ประเมินพฤติกรรม ภาวการณเปนผูนํา และผูรวมงานที่ดี
4) ประเมินจากผลงานการอภิปรายและนําเสนอ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนา

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง

 5.1.1 มี ทั กษะการวิ เคราะห ท างด านคณิ ต ศาสตร และสถิติ ตลอดจนสามารถใช
เครื่องมือเพื่อชวยในการวิเคราะหไดอยางเหมาะสม
 5.1.2 สามารถแก ไ ขป ญ หา โดยใช แ บบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร ห รื อ สถิ ติ ม า
ประยุกตใชกับปญหาตาง ๆ อยางเหมาะสม
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 5.1.3 สามารถสื่ อ สารอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ งปากเปล าและการเขี ย น เลื อ กใช
รูปแบบของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) มี ก ารให งาน กิ จ กรรม หรื อ กรณี ศึ ก ษาที่ ต อ งมี ก ารสื บ ค น และนํ า มาวิ เคราะห
สังเคราะห แลวนํามาเสนอทั้งในรูปแบบของรูปเลมรายงาน และการนําเสนอหนาชั้นเรียน
2) สงเสริมใหมีการตัดสินใจในการแกปญหาโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรหรือสถิติ
3) นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเปนฐานการเรียนรู (Technology- Based Learning)
4) สงเสริมการค น ควา เรีย บเรียงขอมูลและนําเสนอใหผูอื่น เขาใจไดถูกตอง และให
ความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมิ นจากเทคนิ คการนําเสนอ การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายเหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ
3) ประเมินจากการอภิปรายงาน กิจกรรม หรือกรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน

1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

หัวขอ/รายละเอียด

- ความหมายของสถิติ
- สถิติเชิงพรรณนา

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผูสอน
สื่อที่ใช
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.
1. ประเมินความคาดหวัง และความ ศิริพร
ตองการดานการเรียนรูของผูเรียน
ฉิมพลี
2. ผูสอนชี้แจงกระบวนการการเรียน
การสอน ทําความตกลงเกี่ยวกับการ
มอบหมายงาน และการประเมินผล
3. เตรียมความพรอมผูเ รียน ผาน
กิจกรรม Active Learning
4. ผูสอนบรรยายเนื้อหา
5. ตั้งคําถาม ตอบคําถามระหวาง
ผูสอนและผูเ รียน ในระหวางบรรยายและ
เปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม และเปด
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
6. ผูเรียนรวมกันคนหาและนําเสนอ
ขอมูลที่ไดจากการสืบคน
7. ผูสอนรวมวิพากษผลงานกับผูเรียน
ยกตัวอยางประกอบอภิปราย
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน

6

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

2

- แนวคิ ด ของการเขี ย น
โปรแกรมทางสถิติ
- แ น ะ นํ า โ ป ร แ ก ร ม
สําเร็จรูปทางสถิติ

4

3-4

หลักการเขียนโปรแกรมทางสถิติ
- Types of variables
- Using Variables
- Logical Variables and
Operators
- The "While" Loop
- Using the console
- The "For" Loop
- The "If" statement

8

5-8

การเขียนโปรแกรมทางสถิติ
- การเตรียมขอมูล
- การนําขอมูลเขา
- การจัดการขอมูล

16

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
2. ใบงานที่ 1
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เตรียมความพรอมผูเ รียน และ
ทบทวนเนื้อหาสัปดาหที่ 1 ผานกิจกรรม
Active Learning
2. ผูสอนบรรยายเนื้อหา
3. ตั้งคําถาม ตอบคําถามระหวาง
ผูสอนและผูเ รียน ในระหวางบรรยายและ
เปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม และเปด
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
4. ทําแบบฝกหัดทบทวน
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ใบงานที่ 2
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เตรียมความพรอมผูเ รียนและ
ทบทวนเนื้อหาสัปดาหที่ 2 ผานกิจกรรม
Active Learning
2. ผูสอนบรรยายและยกตัวอยาง
3. ตั้งคําถาม ตอบคําถามระหวาง
ผูสอนและผูเ รียน ในระหวางบรรยายและ
เปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม และเปด
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
4. ผูเรียนรวมกันคนหาและนําเสนอ
งาน
5. ผูสอนรวมวิพากษผลงานกับผูเรียน
ยกตัวอยางประกอบอภิปราย
6. ทําแบบฝกหัดทบทวน
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ใบงานที่ 3-4
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เตรียมความพรอมผูเ รียน และ
ทบทวนเนื้อหาสัปดาหที่ 4 ผานกิจกรรม
Active Learning
2. ผูสอนบรรยาย ตั้งคําถาม ตอบ
คําถามระหวางผูสอนและผูเรียน ใน
ระหวางบรรยายและเปดโอกาสใหผูเรียน
ซักถาม และเปดอภิปรายแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกัน
3. ทําแบบฝกหัดทบทวน
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ผูสอน

ผศ.ดร.
ศิริพร
ฉิมพลี

ผศ.ดร.
ศิริพร
ฉิมพลี

มคอ. 3
สัปดาหที่

9

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

สอบกลางภาค

4

10-12

การวิ เคราะห ข อ มู ล ในสถิ ติ
เชิ งพรรณนา และการแปล
ผล

12

13-15

การวิ เ คราะห ข อ มู ล ขั้ น สู ง
และการแปลผล

12

การทบทวนเนื้อหาทั้งหมด

4

16

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ใบงานที่ 5-8
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สอบกลางภาค
สื่อที่ใช
ขอสอบกลางภาค
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เตรียมความพรอมผูเ รียน และ
ทบทวนเนื้อหาสัปดาหที่ 8 ผานกิจกรรม
Active Learning
2. ผูสอนบรรยายและตั้งคําถาม
ตอบคําถามระหวางผูส อนและผูเรียน ใน
ระหวางบรรยายและเปดโอกาสใหผูเรียน
ซักถาม และเปดอภิปรายแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกัน
3. ทําแบบฝกหัดทบทวน
สื่อที่ใช
1. ตั วอยางปญ หาที่ใช การวิเคราะห
ขอมูลในสถิติเชิงพรรณนา
2.. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงานที่ 9-11
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เตรียมความพรอมผูเ รียน และ
ทบทวนเนื้อหาสัปดาหที่ 12 ผานกิจกรรม
Active Learning
2. ผูสอนบรรยายและตั้งคําถาม
ตอบคําถามระหวางผูส อนและผูเรียน ใน
ระหวางบรรยายและเปดโอกาสใหผูเรียน
ซักถาม และเปดอภิปรายแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกัน
3. ผูเรียนรวมกันคนหาและนําเสนอ
ขอมูลที่ไดจากการสืบคน
4. ผูสอนรวมวิพากษผลงานกับ
ผูเรียน ยกตัวอยางประกอบอภิปราย
5. ทําแบบฝกหัดทบทวน
สื่อที่ใช
1. ใบงานที่ 12-14
2. เอกสารประกอบการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน

8

ผูสอน

ผศ.ดร.
ศิริพร
ฉิมพลี
ผศ.ดร.
ศิริพร
ฉิมพลี

ผศ.ดร.
ศิริพร
ฉิมพลี

ผศ.ดร.

มคอ. 3
สัปดาหที่

17

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

สอบปลายภาค

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
1. ทบทวนเนื้อหาที่ผานทั้งหมด
2. ผูสอนบรรยายและตั้งคําถาม ตอบ
คําถามระหวางผูสอนและผูเรียน ใน
ระหวางบรรยายและเปดโอกาสให
ผูเรียนซักถาม และเปดอภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ทําแบบฝกหัดทบทวน
สื่อที่ใช
1. ใบงานที่ 15
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สอบปลายภาค
สื่อที่ใช
- ขอสอบปลายภาค

ผูสอน
ศิริพร
ฉิมพลี

ผศ.ดร.
ศิริพร
ฉิมพลี

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
1.1.1, 1.1.2, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6,
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
3.1.1, 3.1.3, 3.1.4,
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,
5.1.4
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4
3.1.1, 3.1.3, 3.1.4

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

ผลงานเดี่ยว
ผลงานกลุม
การนําเสนอผลงาน

1 – 15

การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค

9
17

สัดสวนของการ
ประเมินผล
60 %

40%

วิธีการทวนสอบ
การทวนสอบจากผลงาน
ของผูเรียนที่ไดนําเสนอ
จากการสุม ตรวจผลงาน
ของผูเรียน

การทวนสอบจากคะแนน
สอบและเกรด

3. การประเมินผลการศึกษา
แบบอิงเกณฑ

เกณฑคะแนน
100 – 90
89 - 85
84 - 75
74 - 70
69 – 60

เกรด
A
B+
B
C+
C
9

มคอ. 3
เกณฑคะแนน
59– 55
54 – 50
49 – 0

เกรด
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชา การเขียนโปรแกรมทางสถิติ

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

Allen B. Downey. (2011). Think Stats: Probability and Statistics for
Programmers. Green Tea Press Needham, Massachusetts.
Emmanuel Paradis1 (translation: Chantima Piyapong, edition: Julien Claude).
(2018). R for Beginners. Available from: https://cran.r-project.org/doc/
contrib/Paradis-rdebuts_en.pdf
Trevor Martin. (2562). The Undergraduate Guide to R. Available from:
http://www.biostat.jhsph.edu/~ajaffe/docs/undergradguidetoR.pdf

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-

https://cran.r-project.org/web/packages/
https://datarockie.teachable.com/courses/r-programming/lectures/4408760
https://www.udemy.com/r-programming/learn/lecture/4601502#overview
https://datarockie.com/2018/03/26/r-for-data-analysis/

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

ผูเรียนทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
นอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่มีผลกระทบตอการเรียนรูและผลการเรียนรูที่ไดรับ
และเสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง รายวิ ช า โดยการแสดงความคิ ด เห็ น ผ า นระบบออนไลน ข อง
มหาวิทยาลัย

2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 คณะกรรมการประจําหลักสูตรประเมินการสอนจากการพิจารณาผลการเรียนของ
นักศึกษาแลวคณะกรรมการฯแสดงความคิดเห็นและบันทึกไวเปนเอกสารหลักฐาน
10

มคอ. 3
2.2 อาจารยผูประสานงานรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรวมสอนรวมกันประเมินผลการ/
จัดการเรียนการสอนระหวางภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
2.3การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
หลั งจากไดผลการประเมิ นการสอน จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิ จกรรมในการ
ระดมสมองและหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้
3.1 จัดประชุมผูสอนในรายวิชาเพื่อพิจารณาและนําไปสูการปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
3.2 การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ะหว า งอาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช า/อาจารย ผู ส อนร ว มใน
รายวิชา/ อาจารยในหลักสูตร เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในรายวิชา
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนรวมดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียนในรายวิชา ไดแก
4.1 การทวนสอบจากคะแนนสอบและเกรด
4.2 ตรวจสอบจากผลงานของผูเรียนที่ไดรับมอบหมาย
4.2 ประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งการใหคะแนนแตละตอนเรียน
ของรายวิชา
4.3 การทวนสอบจากผลงานของผูเรียนที่ไดนําเสนอ จากการสุมตรวจผลงานของผูเรียน
4.4 มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกตอง ชัดเจนของขอสอบปลายภาค
ใหครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาโดยพิจารณาควบคูไปกับแนวการสอน

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

อาจารยผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช
พรอมทั้งนําขอคิดเห็นที่ไดจากการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผูเรียน ขอเสนอแนะและผล
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และนําเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒ นาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา แลวนําเสนอตออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรพิ จารณาใหความคิดเห็นตอผลการประเมิน การจัดการเรียนการสอนและแผนการพัฒ นา
ปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป
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