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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4144301 ชีวสถิติ
Biostatistics

2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเฉพาะดาน

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยฐิติพร ลินิฐฎา

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 4

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
12 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องขอบเขตและประโยชนของสถิติทางดานวิทยาศาสตร
ชีวภาพ สถิติเชิงพรรณา หลักการเบื้องตนของทฤษฎีความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปนของตัว
แปรสุม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณคา และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความ
แปรปรวนเบื้องตน การวิเคราะหการถดถอยและสหพันธ การทดสอบไคสแควร
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชหลักการและทฤษฎีในการแกปญหาทางสถิติและงานวิจัยได
3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชในงานวิจัยที่เกี่ยวของได

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนารายวิชา ใหมีความทันสมัย เหมาะสมตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนไดมีความรู ความเขาใจ และ
ความสามารถในการประยุกตมวลประสบการณในการเรียนรู เพื่อแกปญหาและเปนพื้นฐานในการเรียน
รายวิชาอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
และเพื่อดํารงตนอยูในสังคมในฐานะพลเมืองที่ดีไดอยางมีความสุข

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาขอบเขตและประโยชนของสถิติทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ สถิติเชิงพรรณา หลักการ
เบื้องตนของทฤษฎีความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงของตัวสถิติ
การประมาณคา และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนเบื้องตน การวิเคราะห การ
ถดถอยและสหพันธ การทดสอบไคสแควร
Study of extent and utility of statistics for health science, descriptive statistics,
elementary of probability theory, probability distribution of random variable, sampling
distribution and correlation analysis, chi-square test
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
การฝกปฏิบัติ/
การศึกษาดวยตนเอง
บรรยาย
สอนเสริม
งานภาคสนาม/การฝกงาน
45 ชั่วโมง ตามความตองการของนักศึกษา
90 ชั่วโมง
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หรือตามความเห็นชอบของผูสอน
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยผูสอนจัดเวลาเพื่อใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือกลุมยอยตามความ
ตองการของนักศึกษา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตยสุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.1.3 มี ภ าวะความเปน ผูนําและผู ตาม สามารถทํ างานเปน ทีมและสามารถแก ไขข อ
ขัดแยงและลําดับความสําคัญของงานที่ไดรับมอบหมาย
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
มนุษย
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคการและสังคม
1.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรที่ดีใหแกนักศึกษา โดยสรางเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพที่
ดี มีระเบียบวินัย และแตงกายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด เนนความตรงตอเวลาของนักศึกษา
1.2. 2มุงเนนใหนักศึกษาตระหนักถึงหนาที่ของการเปนผูนํากลุม การเปนสมาชิกกลุมที่ดี
และการมีความรับผิดชอบในการทํางานกลุม
1.2. 3ส งเสริม ความซื่ อ สั ต ยโดยต องไมก ระทํ าการทุ จ ริตในการสอบหรือ ลอกงานและ
การบานของผูอื่น
1.2. 4สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รูจักเคารพทรัพยสินทาง
ปญญาของผูอื่น ตระหนักถึงความสําคั ญของศาสตรที่เรียน รวมทั้งมี การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณ ธรรม
จริยธรรม เชน การยกยองชมเชยนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละและประกาศเกียรติ
คุณดานคุณธรรมจริยธรรม
1.3 การประเมินผล
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1.3.1 ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
1.3.2 ประเมิ น จากบุ คลิก ภาพ การแต งกาย ความมีวินัย ความตรงตอ เวลาและพรอ ม
เพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.3.3 ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
1.3.4 ประเมินจากผลสําเร็จในผลงาน/โครงงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย

2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.2.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ
2.1.2 สามารถวิเคราะห ปญหา สาเหตุของปญหา โดยใชความรู ทักษะ และเลื อกใช
เครื่องมือที่เหมาะสมในการแกไขปญหา
2.1.3 สามารถจําแนกสวนประกอบของผลิตภัณฑเครื่องสําอางรวมทั้งสามารถตั้งตํารับ
เครื่องสําอางใหตรงตามขอกําหนด
2.1.4 สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีความงาม นวัตกรรมเครื่องสําอาง
และการนําไปประยุกตใชในสายวิชาชีพ
2.1.5 มีความรูความเขาใจและการฝกอบรม การพัฒนาความรู ความชํานาญและการใช
เครื่องมือที่เกี่ยวของ
2.1.6 มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นภาพรวมของการทํางาน
และเขาใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และนวัตกรรมเครื่องสําอาง
2.1.7 สามารถพัฒนาตํารับ ปรับปรุง วิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอางได
2.1.8 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
2.2. 1ใช การสอนในหลากหลายรูป แบบมุงเนน ทั้ งทฤษฎีและการทดลองในหองปฏิบัติ
พัฒนาเนื้อหาใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องสําอาง
ให
เปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
2.2. 2ใหนักศึกษามีการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติการในสถานประกอบการจริงหรือการเชิญ
ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนใหนักศึกษาทําโครงการศึกษา
พิเศษกอนจบการศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆ ดังนี้
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2.3.1 การทดสอบยอย
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
2.3.4 ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ
2.3.5 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.3.1 สามารถคิด วิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ
3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และประเมิน สูตรตํ ารับเพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค
3.1.3 สามารถศึ ก ษาค น ควา เข าถึงแหล งข อ มู ล ทางวิช าการ ประมวลและทบทวน
เอกสารทางวิชาการ การวิเคราะหขอมูลทางวิชาการ การเขียนเรียบเรียงงานทางวิชาการ
3.1.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางเครื่องสําอางไดอยาง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกกรณีศึกษา
3.2.2 สงเสริมใหนักศึกษามีการอภิปรายกลุม เพื่อประเมิน วิเคราะห แลกเปลี่ยนขอมูล
3.2.3 โครงการศึกษาพิเศษ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3. 1ประเมินจากผลงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
3.3.2 ประเมินจากผลการทดสอบและผลสําเร็จของโครงการศึกษาพิเศษที่เกี่ยวของกับ
ความเขาใจพื้นฐาน ทฤษฎี การวิเคราะหปญหา การเชื่อมโยงในแตละรายวิชาของหลักสูตรและแนวทาง
ในการแกปญหาตางๆ โดยประยุกตจากเนื้อหาความรูที่เรียนมา

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 สามารถใชการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลาย
และสามารถสนทนารับ-สงสารอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.2 สามารถให ความร วมมื อ ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแก การแก ป ญ หา
สถานการณตางๆ ในกลุมผูรวมงาน ทั้งในบทบาทของผูนําหรือในบทบาทของผูรวมงาน
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4.1.3 สามารถถายทอดความรูในศาสตรที่เรียนสูสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.4 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
4.1.5 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงทัศนะในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุม
4.1.6 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาการเรี ย นรู ทั้ งของตนเองและทางวิ ช าชี พ อย า ง
ตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 สนับสนุนใหมีกิจกรรมการทํางานเปนกลุมและสงเสริมการสรางปฏิสัมพันธระหวาง
การทํ างานให นั กศึ กษาแสวงหาความรูได ดวยตัว เองได ) Self-Study (และการรับ ฟงความคิดเห็นของ
ผูรวมงาน
4.2.2 สามารถบูรณาการองคความรูจากกรณีปญหา) Problem–Based Learning( และ
มีการอภิปรายกลุมเพื่อสรุปผลรวมกัน
4.2.3 การจั ด กิ จ กรรมโครงการให นั ก ศึ ก ษาได เ รี ย นรู จ ากการทํ า งาน )Work Based
Learning( และแสดงผลงานทางวิชาการ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.1. 1ประเมินจากความสําเร็จและการตรงตอเวลาจากงานที่ไดรับมอบหมาย พฤติกรรม
ของนักศึกษา
4.1. 2 การมี ส ว นร ว มและการแสดงออกของนั ก ศึ ก ษาในการนํ าเสนอรายงานกลุ ม ใน
ชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการเขารวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรง
ประเด็นของขอมูลที่ได

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 มี ทั ก ษะในการเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ ทางสถิ ติ ต อ การทํ า งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
5.1.2 สามารถใช สารสนเทศในการคน หาข อมูลและการใชห ลักสถิ ติในการวิเคราะห
ขอมูลเชิงตัวเลขทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถใชทักษะการสื่อสารทั้งการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะการอานและ
เขียนอยางมีประสิทธิภาพและเลือกใชรูปแบบของสื่อสารนําเสนออยางเหมาะสม
5.1.4 สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอยางเหมาะสม
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5.2 วิธีการสอน
5.2. 1มุ งเน น การใช ทักษะในการวิ เคราะห การสื่อสารและใชเทคโนโลยีส ารสนเทศใน
ระหวางการสอน โดยใหนักศึกษาใชทักษะทางคณิตศาสตรในการวิเคราะหขอมูลจากการปฏิบัติการและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการสรุปผล
5.2. 2 ให นั ก ศึ ก ษานํ า เสนอแนวคิ ด ของการแก ป ญ หา ผลการวิ เคราะห ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตอนักศึกษาในชั้นเรียน และมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากเทคนิคการนําเสนองาน ที่มุงเนนการเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความถูกตองและการเลือกใชหลักคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของในการวิเคราะห สรุปผล
5.3.2 ประเมิ นจากความสามารถใชเทคโนโลยีที่ใชในการอธิบ าย การถ ายทอดความรู
รวมถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การอภิปรายกรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้น
เรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

- แนะนํารายวิชา
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ

2

ระเบียบวิธีทางสถิติ และการวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตน

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนํารายวิชา การวัดผลและ
ประเมินผล และแหลงการเรียนรู
2. บรรยายเนื้อหา อภิปราย และ
ซักถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจ
3. ทดสอบยอย และใหนักศึกษา
เขียนบันทึกการเรียนรู
สื่อการสอน
-เอกสารประกอบการเรียน
-แบบทดสอบยอย
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายเนื้อหา อภิปราย และ
ซักถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจ
2. บรรยายเนื้อหา อภิปราย และ
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ผูสอน
อ .ฐิติพร ลินิฐฎา

อ .ฐิติพร ลินิฐฎา
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3

ความนาจะเปนและการแจกแจงความ
นาจะเปน

6

4-5

การสุมตัวอยางและแจกแจงของ
ตัวอยาง

6

6

การประมาณคา

6

7-8

การทดสอบสมมติฐาน

ซักถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจ
3. ทดสอบยอย และใหนักศึกษา
เขียนบันทึกการเรียนรู
สื่อการสอน
-เอกสารประกอบการเรียน
-แบบทดสอบยอย
- โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายเนื้อหา อภิปราย และ
ซักถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจ
2. ทดสอบยอย และใหนักศึกษา
เขียนบันทึกการเรียนรู
สื่อการสอน
-เอกสารประกอบการเรียน
-แบบทดสอบยอย
- โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายเนื้อหา อภิปราย และ
ซักถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจ
2. ทดสอบยอย และใหนักศึกษา
เขียนบันทึกการเรียนรู
สื่อการสอน
-เอกสารประกอบการเรียน
-แบบทดสอบยอย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายเนื้อหา อภิปราย และ
ซักถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจ
2. ทดสอบยอย และใหนักศึกษา
เขียนบันทึกการเรียนรู
สื่อการสอน
-เอกสารประกอบการเรียน
-แบบทดสอบยอย
- โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

สอบกลางภาค
3
กิจกรรมการเรียนการสอน

9
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9-10

สัมประสิทธิส์ หสัมพันธและการถดถอย
อยางงาย

3

11

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

6

12-15

การประยุกตใชสถิติ และการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปใหเหมาะสมกับการ
วิจัย

6

10

1. บรรยายเนื้อหา อภิปราย และ
ซักถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจ
สื่อการสอน
-เอกสารประกอบการเรียน
-แบบทดสอบยอย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายเนื้อหา อภิปราย และ
ซักถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจ
2. ทดสอบยอย และใหนักศึกษา
เขียนบันทึกการเรียนรู
สื่อการสอน
-เอกสารประกอบการเรียน
แบบทดสอบยอย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายเนื้อหา อภิปราย และ
ซักถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจ
2. ใชวิธการสอนแบบ Active
Learning โดยใชวิธีการเรียนรูแบบ
คนพบ และการใชกิจกรรมเปนฐาน
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
สื่อการสอน
-เอกสารประกอบการเรียน
-แบบทดสอบยอย
-โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายเนื้อหา อภิปราย และ
ซักถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจ
2. ใชวิธการสอนแบบ Active
Learning โดยใชวิธีการเรียนรูแบบ
คนพบ และการใชกิจกรรมเปนฐาน
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
สื่อการสอน
-เอกสารประกอบการเรียน
-แบบทดสอบยอย

อ .ฐิติพร ลินิฐฎา

อ .ฐิติพร ลินิฐฎา

อ .ฐิติพร ลินิฐฎา
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-โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
สอบปลายภาคเรียน

16

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ที่

ผลการเรียนรู

1 คุณธรรม จริยธรรม
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5

2 ความรู
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5

3 ทักษะทางปญญา
(และความรู)
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
2.1.2

สัดสวนของ
วิธีการประเมิน
การ
วิธีการทวนสอบ
ประเมินผล
- การตรวจสอบเวลาการ ตลอดภาค
10% - การอภิปรายและ
เขาชั้นเรียน
การศึกษา
สะทอนผลจากผูเรียน
- การสังเกตพฤติกรรม
- นําหลักฐานการเขา
- การปฏิบัติตนตาม
เรียนของนักศึกษาเขารับ
ระเบียบที่ถูกตอง
การตรวจสอบตาม
กระบวนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
และคณะ
- การทําแบบฝกหัด และ ตลอดภาค
30% การอภิปรายและสะทอน
งานที่ไดรับมอบหมาย
การศึกษา
ผลจากผูเ รียน
- การมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็นและ
อภิปรายในชั้นเรียน
- การนําเสนอผลงาน
- การทดสอบยอย
- การสอบกลางภาค
สัปดาหที่9
- การทําแบบฝกหัด และ ตลอดภาค
10% การอภิปรายและสะทอน
ความพัฒนางานที่ไดรับ
การศึกษา
ผลจากผูเรียน
มอบหมาย
สัปดาหที่
- การนําเสนองาน
16
- การมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็นและ
สัปดาห
ที่ประเมิน

11
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ที่

ผลการเรียนรู

สัปดาห
ที่ประเมิน

วิธีการประเมิน

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล

วิธีการทวนสอบ

อภิปรายในชั้นเรียน

- การทดสอบปลายภาค

4 ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
4.1.4, 4.1.5, 4.1.6

- การสงแบบฝกหัด และ
งานที่ไดรับมอบหมาย
- ความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานกลุมที่ไดรับ
มอบหมาย
- การมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็นและ
อภิปรายในชั้นเรียน
5 ทักษะวิเคราะหเชิง - การปฏิบัติการใช
ตัวเลข การสื่อสาร โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
และการใชเทคโนโลยี สถิติ
สารสนเทศ
- การนําเสนองานจาก
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, การใชเทคโนโลยี
5.1.4
สารสนเทศ
- การมีสวนรวมแสดง
12

30%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

นําผลการประเมินตาม
เกณฑการประเมินผลของ
รายวิชาพรอมกับขอสอบ
ของนักศึกษาเขารับการ
ตรวจสอบตาม
กระบวนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
และคณะ
การอภิปรายและสะทอน
ผลจากผูเรียน

การอภิปรายและสะทอน
ผลจากผูเรียน

มคอ. 3
ที่

ผลการเรียนรู

สัปดาห
ที่ประเมิน

วิธีการประเมิน

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล

วิธีการทวนสอบ

ความคิดเห็นและ
อภิปรายในชั้นเรียน

3. การประเมินผลการศึกษา
การใหระดับคะแนน คิดผลรวมของคะแนนดิบ แลวใหเกรด
เกณฑคะแนน
90 % ขึ้นไป
85-89 %
75-84 %
70-74 %
60-69 %
55-59 %
50-54 %
ต่ํากวา 50 %

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการเรียน เรียบเรียงโดย อาจารยฐิติพร ลินฐิ ฎา

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กัลยา วานิชยบัญชา .(2542) .การวิเคราะหสถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจ .กรุงเทพฯ : ภาควิชา
สถิติ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กัลยา วานิชยบัญชา) .2538). หลักสถิติ .กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยกรรมศาสตร
และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ทําไดโดย
1. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูสอนและนักศึกษา
2. ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกหองเรียน
สิง่ สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรูและผลการเรียนรูที่ไดรับและเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผานแบบประเมินประสิทธิผลรายวิชาของมหาวิทยาลัย

2. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินการสอน ทําไดโดย
1. ประเมินการสอนผานแบบประเมินอาจารย บนระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย
2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษา
3. คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
การปรับปรุงการสอน ทําไดโดย
1. การวิเคราะหแบบบันทึกการเรียนรูของนักศึกษา
2. การวิจัยในชั้นเรียน
3. จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น เพื่อนําไปใชในการปรับปรุง
การเรียนการสอน
4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยในหลักสูตรและอาจารยผูสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกตอง ชัดเจนของขอสอบ และคะแนนสอบ
ปลายภาค โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
2. มีแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษา
ประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของ
รายวิชาที่กําหนดไว

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
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1. ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ไดแก การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหมใหทันสมัยอยูเสมอ
2. อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบรายวิช า ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด การเรี ย นการสอนและนํ า
ขอคิดเห็น การประเมิ นจากนักศึกษามาเป นขอพิ จารณาในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในป
การศึกษาตอไป พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน
3. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา นําผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา และผล
จากการทวนสอบโดยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ มาพิ จ ารณาวางแผนเพื่ อ ปรับ ปรุงการจัด การเรีย นการสอน โดย
นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อพิจารณาใหความคิดเห็น
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