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มคอ. ๓
มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
ของแตละรายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียด ของหลักสูตร ซึ่ง
แตละรายวิชาจะกําหนดไว อยางชัดเจนเกี่ยวกั บวัตถุ ประสงคและรายละเอียดของเนื้อหาความรู ในรายวิชา แนว
ทางการปลู กฝ งทั กษะต า งๆ ตลอดจนคุ ณลักษณะอื่น ๆที่นักศึก ษาจะไดรับ การพัฒ นาใหป ระสบความสํ าเร็ จตาม
จุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและ
ประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่นๆที่จําเปนสําหรับการเรียนรู นอกจากนี้ยังกําหนด
ยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

๑

มคอ. ๓
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๔๐๗๒๖๐๕ สถิติเบื้องตน
Introduction to Statistics
๒. จํานวนหนวยกิต
ใหใสจํานวนหนวยกิต (ระบุจํานวนชั่วโมงทฤษฎี – ชั่วโมงปฏบัติ เชน
๓(๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๓.๒ ประเภทของรายวิชา -วิชาเฉพาะดานบังคับ
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร. สุรชาติ สินวรณ ที่ทําหนาที่เปนอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๒ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
ผศ.ดร. สุรชาติ สินวรณ กลุมเรียน A๔.
๕. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ชั้นปที่ ๓
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
“ไมมี”
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
“ไมมี”
๘. สถานที่เรียน
หอง ๓๐๑ อาคาร วิชรลงกรณ เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ศูนยวิทยาศาสตร
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๒

มคอ. ๓
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๑. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการของสถิติ การเก็บรวบรวม การนําเสนอ
ขอมูล การวัดคากลางของขอมูล การวัดตําแหนงของขอมูล การวัดการกระจาย การแจกแจงปกติ การประมาณคา
และการทดสอบสมมติฐาน การถดถอยเชิงเสนอยางงายและสหสัมพันธอยางงาย อนุกรมเวลาและเขดัชนีที่ถูกตอง
๒.พรอมทั้งอธิบายการคํานวณจากโจทยตัวอยาง
๓.เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชในวิชาอื่นๆ ตอไป
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
• มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอยางและการวิเคราะหขอมูลทางสถิติอื่นที่เกี่ยวของและให
ครอบคลุมมากขึน้
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางสถิติ การเก็บรวบรวม การนําเสนอขอมูล การวัดคากลางของขอมูล การวัด
ตําแหนงของขอมูล การวัดการกระจาย การแจกแจงปกติ การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน การถดถอยเชิง
เสนอยางงายและสหสัมพันธอยางงาย อนุกรมเวลาและเขดัชนี
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
๔๕ ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/
การศึกษาดวยตนเอง
งานภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี
๙๐ ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา

ไมมี

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับที่ระบุไวในแผน
ที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่
กําหนดใน มคอ. ๒ โดยระบุตามความรับผิดชอบหลัก  และรับผิดชอบรอง  ตามแตละรายวิชากําหนด

๓

มคอ. ๓
๒. วิธีการสอน วิธีการประเมินผล ใหเลือกใชจากกลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล ที่กําหนดไว
ในแตละมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใน มคอ. ๒ และควรเพิ่มเติมวิธีการ/รายละเอียดใหเหมาะสม สอดคลองกับ
รายวิชา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
 รักษาวินัยตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
๑.๒ วิธีการสอน
- อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ใหความสําคัญตอจรรยาบรรณวิชาชีพ
- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการทํางานดานการระบาย
อากาศ
- เปดโอกาสใหนักศึกษามีการตั้งคําถามหรือตอบคําถาม และแสดงความคิดเห็น
- แบงกลุมนักศึกษาใหรวมกันคนควา หาความรูในหัวขอที่อาจารยผูสอนกําหนด เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
- พิจารณาจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
- พิจารณาจากพฤติกรรมการเขาเรียนและการทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางถูกตองและตรงเวลา
- พิจารณาจากการรวมแสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผลถูกตอง เหมาะสม และสรางสรรค
๒. ความรู
๒.๑ ความรู ที่ตองไดรับ
 แนวคิดและทฤษฎีดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและดานสาธารณสุขพื้นฐาน
๒.๒ วิธีการสอน
- บรรยายประกอบการยกตัวอยาง
- ใชการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการใหนักศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติมดวยตนเอง ซึ่งมีอาจารยเปน
ผูใหขอเสนอแนะ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
- การทดสอบยอย การสอบกลางภาค และปลายภาคที่เนนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชา
- ประเมินผลจากเอกสารรายงาน
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญา ที่ตองพัฒนา
วางแผนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผูประกอบอาชีพสอดคลองกับบริบทโดยประยุกตใชแนวคิดทฤษฎี
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
๓.๒ วิธีการสอน
- การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning : PBL)
- วิเคราะหกรณีศึกษา ดวยกระบวนการคิดเชิงระบบตามทฤษฏีตางๆ ที่เกี่ยวของ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๔

มคอ. ๓
- ประเมินจากการตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
- การสอบกลางภาคและปลายภาคโดยเนนการคิดวิเคราะห
- การนําเสนอการวิเคราะหกรณีศึกษา
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ตองพัฒนา
 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและบุคคลอื่น
 มีคุณลักษณะของภาวะผูนําและภาวะผูตามที่ดี
๔.๒ วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา
- มอบหมายงานทั้งรายกลุมและรายบุคคล รวมทั้งมีการเปลี่ยนกลุมทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย
- การนําเสนอรายงาน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน
- ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุมของนักศึกษา
- ประเมินผลจากรายงานที่นักศึกษานําเสนอ
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตองพัฒนา
 สามารถใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา เก็บรวบรวมขอมูลดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยและดานสาธารณสุข
๕.๒ วิธีการสอน
- การสอนโดยมีการนําเสนอขอมูลจากการคนควาทางอินเตอรเน็ต เพื่อเปนตัวอยางกระตุนใหนักศึกษาเห็น
ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มอบหมายงานใหศึกษาคนควา สืบคนขอมูลดวยตนเองทางเว็บไซต วิเคราะหขอมูล พรอมกับบอกแหลง
อางอิง
- มอบหมายงานใหนําเสนอขอมูลทั้งในรูปเอกสารและดวยวาจา พรอมกับรูปแบบสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ใชในการนําเสนอขอมูล
- ประเมินจากรายงานที่สืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประเมินทักษะดานการสื่อสารจากเอกสารรายงานและจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

๕

มคอ. ๓

หมวดที่ ๕
แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
3

1

ความรูพื้นฐานทางดานสถิติ

2

สถิติที่ใชในการวิจัย

3

3-4

การเก็บรวบรวมขอมูล

6

5

การนําเสนอขอมูล

3

6

3

7

การวัดคากลางของขอมูล และการ
วัดตําแหนงของขอมูล
การวัดการกระจายของขอมูล

8

การแจกแจงปกติ

3

สอบกลางภาค
การประมาณคาและทดสอบ
สมมติฐาน
การถดถอยและสหสัมพันธอยาง
งาย
อนุกรมเวลาและดัชนี

3
9

9
10-12
13
14-15

16
สอบปลายภาค
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

3

3
6
3

๖

กิจกรรมการเรียนการ
สอน และสื่อที่ใช
บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ
บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ
ทดสอบยอย บรรยาย
ยกตัวอยางประกอบ
ทดสอบยอย บรรยาย
ยกตัวอยางประกอบ
ทดสอบยอย บรรยาย
ยกตัวอยางประกอบ
บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ
บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ แบงกลุม
อภิปรายตัวแปร
บรรยาย วิเคราะห
กรณีศึกษา อภิปราย
ทดสอบยอย บรรยาย
ยกตัวอยางประกอบ
ทดสอบยอย บรรยาย
วิเคราะหกรณีศึกษา
อภิปราย

ผูสอน
ผศ.ดร.สุรชาติ
สินวรณ
ผศ.ดร.สุรชาติ
สินวรณ
ผศ.ดร.สุรชาติ
สินวรณ
ผศ.ดร.สุรชาติ
สินวรณ
ผศ.ดร.สุรชาติ
สินวรณ
ผศ.ดร.สุรชาติ
สินวรณ
ผศ. ดร.สุรชาติ
สินวรณ
ผศ.ดร.สุรชาติ
สินวรณ
ผศ.ดร.สุรชาติ
สินวรณ
ผศ.ดร.สุรชาติ
สินวรณ

มคอ. ๓
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมินผลนักศึกษา

2.1,3.2

การทดสอบยอย (Quizzes)

2.1,3.2

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การเขาชั้นเรียน และการมีสวนรวม
อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน

1.2, 2.1, 3.2, 4.1, 4.3,
5.3,6.2
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมินผลนักศึกษา

1.2, 2.1,3.2, 4.1, 4.3,
5.3, 6.2

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การ
นําเสนอรายงาน การทํางานกลุมและ
ผลงาน การสงรายงานตามที่มอบหมาย

สัปดาหที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา
สัปดาหที่ 9
สัปดาหที่ 16
ตลอดภาค
การศึกษา
สัปดาหที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวนของ
การประเมินผล
15%
30%
35%
10%
สัดสวนของ
การประเมินผล
10%

3. เกณฑการใหคะแนน
กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมในชั้นเรียน สัดสวนการวัดผล
25 % กําหนดใหงานแตละชิ้น มีคะแนนเต็ม 5
คะแนน แลวรวมคะแนนที่ไดจากทุกชิ้นงานมาคิดสัดสวนเปน 25 % โดยงานแตละชิ้นกําหนดการใหคะแนนดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
1. การปฏิบัติครบตามขอกําหนด
2. ความถูกตองของงาน
3. คุณภาพของงาน
4. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
5. ความตั้งใจและความพยายาม
คุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค
เกณฑการใหคะแนน
1. การเขาเรียน
2. ความตั้งใจเรียน
3. การมีสวนรวมในการเรียน
4. ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย
5. มารยาท

2 คะแนน 1.5 คะแนน
1 คะแนน
0.5 คะแนน
ครบ
ขาด1ประเด็น ขาด 2 ประเด็น ขาดมากกวา 2 ประเด็น
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยมาก
ดี
คอนขางดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ดี
คอนขางดี
พอใช
ตองปรับปรุง
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยมากหรือลอกงาน
สัดสวนการวัดผล 10 %
2 คะแนน 1.5 คะแนน 1 คะแนน
ครบ
ขาด1ครั้ง
ขาด 2 ครั้ง
มาก
ปานกลาง
นอย
มาก
ปานกลาง
นอย
มาก
ปานกลาง
นอย
มาก
ปานกลาง
นอย

4. เกณฑสรุปการประเมินผลการเรียน
๗

0.5 คะแนน
ขาดมากกวา 2 ครั้ง
นอยมาก
นอยมาก
นอยมาก/ตองปรับปรุง
นอยมาก/ตองปรับปรุง

มคอ. ๓
เกรด คะแนน
เกณฑการพิจารณา
A 90 – 100 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 90 -100%
B+ 85 - 89 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 85 - 89 %
B
75 - 84 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 75 - 84 %
C+ 70 - 74 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 70 - 74 %
C
60 - 69 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 60 - 69 %
D+ 55 - 59 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 55 - 59 %
D 50 - 54 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 50 - 54 %
F
0 - 49 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 0 - 49 %
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
จิตรี โพธิมามกะ. 2551. วิทยาการวิจัย : แผนการทดลองและระเบียบวิธีวิจัยสําหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร.
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต : กรุงเทพฯ.
กัลยา วานิชยบัญชา. 2550. สิถิติสําหรับงานวิจัย (พิมพครั้งที่ 3). คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : กรุงเทพฯ.
ผองพรรณ ตรัยมงคลกูลและสุภาพ ฉัตราภรณ.2545. การออกแบบการวิจัย (พิมพครั้งที่ 4). คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : กรุงเทพฯ.
พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน. 2553. สถิติและการวางแผนการทดลองทางเกษตร (พิมพครั้งที่ 4). คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : กรุงเทพฯ.
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เว็บไซต กฎระเบียบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรและแหลงอางอิงที่สําคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษา
เพิ่มเติม
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
หองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
๒.การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ดําเนินการดังนี้

๘
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• นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผานแบบประเมินอาจารย ผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย / ของ
รายวิชา
• นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยาย
• นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การรจัดกิจกรรมในและนอกหองเรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรูและผลการเรียนรูที่ไดรับและเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
รายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย / โดยการเขียนบรรยาย
• การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
• แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
• รับฟงความคิดเห็นผาน e-mail
• การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
• การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา
• คณะใหมีการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา แตละชั้นป โดยตัวแทนนักศึกษาแต
ละกลุม ประชุมแสดงความคิดเห็นรวมกัน (focus group) มีวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิที่มิใชอาจารยผูมีสวน
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นนั้นเปนผูดําเนินการ
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
• การถอดบทเรียนรวมกันระหวางอาจารยผูสอน รวมกับการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา (วิธีนี้ใชไดใน
กรณีที่อาจารยมีผูรวมสอนหลายคน รวมกันพิจารณากิจกรรม/วิธีการสอน อาจดูจากผลการเรียน พฤติกรรมของ
นักศึกษา อาจารยจัดประชุมพูดคุยและเขียนสรุปผลการพูดคุย)
• นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอน ดวยวิธีประเมินบนเว็บบอรด ประเมินผานระบบออนไลน มีตูรับเอกสาร มี
คณะกรรมการประเมินโดยการสัมภาษณ โดยการสังเกตการณสอน ประเมินจากผลการสอบ อาจารยผูสอนประเมิน
ตนเอง เปนตน
• คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา (ขอนี้นาจะใชไดกับทุกรายวิชา
คือนําผลการเรียนของนักศึกษามาพิจารณา แลวคณะกรรมการฯ แสดงความคิดเห็น บันทึกไวเปนเอกสารหลักฐาน)
๓. การปรับปรุงการสอน
- ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
- จัดประชุมผูสอนในรายวิชา เพื่อพิจารณาและนําไปสูการปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
- การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรฯ มีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยการสุม
ประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการให คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60% ของ
รายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของหลักสูตรฯ ภายในรอบเวลาหลักสูตรกระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับ
รายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ตรวจสอบขอสอบวาสอดคลองตามวัตถุประสงค
๙
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การเรียนรู ทวนสอบจากคะแนนขอสอบและการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา ตรวจสอบวิธีการใหคะแนน ความเที่ยง
และการตัดเกรด)
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรฯ มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตรฯ การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน หลังการ
ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช และ
นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เสนอตอประธานหลักสูตรฯ เพื่อ
นําเขาที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในป
การศึกษาถัดไป

๑๐

