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รายละเอียดของรายวิชาทนก 361 วิธีการทางสถิติประยุกต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2556
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทนก 361 วิธีการทางสถิติประยุกต
AIT 361 Applied Statistical Methods
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
3(2-3-4) คือ 3 หนวยกิต บรรยาย 2 ชัว่ โมง ปฏิบตั ิ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 4 ชั่วโมง
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร)
ประเภทของรายวิชา วิชาพัฒนาทักษะเรียนรู
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบ/ ผูสอน ผศ.ดร.อรัญญา มิ่งเมือง (arunyac@swu.ac.th)
อาจารยผูสอน
อ.เสาวภาคย วัฒนพาหุ
อ.ศศิรดี จันทสี
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน : ภาคการศึกษาที่ 1 นิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ
การเกษตร ชัน้ ปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
พฤษภาคม 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหผูเรียนเขาใจความหมายและความสําคัญของสถิติ
1.2 เพื่อใหผูเรียนเขาใจหลักการของวิธีการทางสถิตติ างๆ
1.3 เพื่อใหผูเรียนสามารถนําวิธีทางสถิตใิ นปญหาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร
1.4 เพื่อใหผูเรียนสามารถวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหผูเรียนมีความรูวิธีการทางสถิติขั้นพื้นฐานที่จําเปนในการทํางานทางดานวิทยาศาสตร
โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตรการอาหาร และสามารถนําวิธีการทางสถิติไปใชในการศึกษาในวิชาอื่น เชน การ
ประกันคุณภาพอาหาร ปญหาพิเศษ การพัฒนาผลิตภัณฑ รวมทั้งการฝกประสบการณวิชาชีพ เปนตน และ
สามารถวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติได
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
การรวบรวมและนําเสนอขอมูล การสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวางแผน
การทดลองแบบตัวแปรเดีย่ ว การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ
เชิงเดี่ยว การประยุกตวิธีการทางสถิติกับปญหาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ จริยธรรมในการรายงานขอมูล
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

การฝกปฏิบัต/ิ งานภาคสนาม/
การฝกงาน
45 ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
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30 ชั่วโมง/
ภาค
การศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

4 ชั่วโมงตอ/ สัปดาห
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

ดานที่ 1
คุณธรรมและจริยธรรม
รายวิช
า

ดานที่ 2
ความรู

ดานที่ 3
ทักษะทาง
ปญญา

ดานที่ 4
ทักษะ
ดานที่ 5
ความสัมพั
การวิเคราะหเชิงตัวเลข
นธระหวาง
การสือ่ สารและการใช
บุคคลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความ
รับผิดชอบ

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
ทนก
361
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4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษา และแนะนําทางวิชาการแกนิสิตนอกชั้นเรียนเปนรายบุคคล
หรือรายกลุม เฉพาะรายที่ตอ งการ โดยการนัดหมายทาง อี-เมล หรือโทรศัพท ตามที่ประกาศในเคา
โครงรายวิชา และเว็บไซตของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(1.1)
1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความ
รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(1.2)
1.3 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม (1.5)

วิธีการสอน
1.1 อาจารยผูสอนสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการสอน
1.2 ใหความสําคัญกับความซื่อสัตย
ในการทํางาน การสอบ เพื่อปลูกฝง
ใหผเู รียนมีความซื่อสัตย
1.3 เนนการเขาชั้นเรียนตรงเวลาและ
การแตงกายใหเปนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมี
ระเบียบวินัย
1.4 มอบหมายใหผูเรียนทํางานเปน
กลุม ฝกการเปนผูนํา สมาชิกกลุม ฝก
ความรับผิดชอบ และเคารพสิทธิและ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
1.5 การเปนแบบอยางที่ดีของ
อาจารย

วิธีการประเมินผล
1.1 ประเมินจากการตรงตอเวลาของ
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงาน
ที่ ไ ด รั บ ม อ บ ห ม า ย ก า ร เ ข า ร ว ม
กิจกรรม
1.2 ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
1.3 ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน
และการสอบ ไมสอแววทุจริต หรือ
ทุจริตในการสอบ
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2. ความรู
ความรู
2.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญ ใน
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรพื้นฐาน สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร และอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (2.1)
2.2 รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู
ความชํานาญทางวัสดุพอลิเมอร (2.4)
2.3 สามารถบูรณาการความรูใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอรกับ
ความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(2.7)

วิธีการสอน
2.1 บรรยายถึงแนวคิด หลักการ
วิธีการของวิธีทางสถิติที่เกี่ยวของกับ
สถิติขั้นพื้นฐานที่จําเปนในการทํางาน
ทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
2.2 บรรยายถึงการนําวิธีทางสถิติใน
ปญหาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.3 ฝกวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทาง
สถิติโดยใชการคํานวณ และการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในชั่วโมง
ปฏิบัติ
2.4 มอบหมายใหนิสิต (เปนกลุม)
ศึกษาการใชวิธีการทางสถิติในปญหา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดย
นิสิตเปนผูกําหนดกรณีศึกษาตามที่
นิสิตแตละกลุมสนใจ ภายใตการ
เสนอแนะของผูสอน

วิธีการประเมินผล
2.1 การสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน
2.2 การทําแบบฝกหัด
2.3 ประเมินจากรายงานการทํา
กรณีศึกษาของนิสิต
2.4 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม

วิธีการสอน
3.1 มอบหมายใหนิสิต (เปนกลุม)
ศึกษาการใชวิธีการทางสถิติในปญหา
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร โดยนิสิต
เปนผูกําหนดกรณีศึกษาตามที่นิสิต
แตละกลุมสนใจ ภายใตการเสนอแนะ
ของผูสอน
3.2 มอบหมายใหนิสิตฝกวิเคราะห
ปญหาในระหวางการทํากรณีศึกษา
โดยมีการอภิปราย เสนอความคิดเห็น
3.3 ฝกวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทาง
สถิติโดยใชการคํานวณ และการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในชั่วโมง
ปฏิบัติ

วิธีการประเมินผล
3.1 ประเมินจากรายงานการทํา
กรณีศึกษาของนิสิต
3.2 การนําเสนอผลงานการทํา
กรณีศึกษาของนิสิต
3.3 การใชขอสอบหรือแบบฝกหัดที่
ใหนักศึกษาคิดแกปญหา

3. ทักษะทางปญญา
ทักษะทางปญญา
3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยาง
เปนระบบ (3.1)
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาและความ
ตองการ (3.3)
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงาน
กลุม (4.1)
4.2 สามารถวางแผนและรับผิดชอบใน
การเรียนรูและพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอยางตอเนื่อง (4.4)

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

4.1 ใหนิสิตทํากิจกรรมฝกปฏิบัติ
รายบุคคล
4.2 ใหนิสิตทํากิจกรรมฝกปฏิบัติเปน
กลุม โดยมอบหมายใหนิสิต (เปน
กลุม) ศึกษาการใชวิธีการทางสถิติใน
ปญหาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยนิสิตเปนผูกําหนด
กรณีศึกษาตามที่นิสิตแตละกลุมสนใจ
ภายใตการเสนอแนะของผูสอน
4.3 มอบหมายใหนิสิตฝกวิเคราะห
ปญหาในระหวางการทํากรณีศึกษา
โดยมีการอภิปราย เสนอความคิดเห็น

4.1 ความตรงตอเวลาในการสงงาน
รายบุคคล และงานกลุม
4.2 สังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาขณะทํา
กิจกรรมกลุม
4.3 การนําเสนอผลงานเปนกลุม
4.4 ประเมินความสม่ําเสมอของการ
เขารวมกิจกรรมกลุม
4.5 ประเมินความรับผิดชอบในหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย
4.6 ประเมินโดยเพื่อนรวมชั้น

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะหฯ
5.1 สามารถระบุและนําเทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ มาใช
ในการวิเคราะห แปลความหมาย และ
เสนอแนวทางในการแกปญหาไดอยาง
สรางสรรค (5.1)
5.2 มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
และใชอยางสม่ําเสมอ เพื่อการรวบรวม
ขอมูล แปลความหมาย ละสื่อสาร
ขอมูลขาวสรและแนวความคิด (5.4)
5.3 สามารถใชคอมพิวเตอรในการ
จัดการกับขอมูลตางๆ อยางเหมาะสม
(5.5)

วิธีการสอน
5.1 บรรยายถึงแนวคิด หลักการ
วิธีการของวิธีทางสถิติที่เกี่ยวของกับ
สถิติขั้นพื้นฐานที่จําเปนในการทํางาน
ทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
5.2 บรรยายถึงการนําวิธีทางสถิติใน
ปญหาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
5.3 ฝกวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทาง
สถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติในชั่วโมงปฏิบัติ
5.4 มอบหมายใหนิสิต (เปนกลุม)
ศึกษาการใชวิธีการทางสถิติในปญหา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย
นิสิตเปนผูกําหนดกรณีศึกษาตามที่
นิสิตแตละกลุมสนใจ ภายใตการ
เสนอแนะของผูสอน
5.5 มอบหมายใหนิสิตฝกวิเคราะห
ปญหาในระหวางการทํากรณีศึกษา
5.6 มอบหมายใหนิสิตรายงานผลการ
ทํากรณีศึกษาหนาชั้น

วิธีการประเมินผล
5.1 การสอบกลางภาคเรียน และ
ปลายภาคเรียน
5.2 แบบฝกหัดที่เกี่ยวของกับการ
วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติ
5.3 การวิเคราะหขอมูลในการทํา
กรณีศึกษา
5.4 ทักษะการนําเสนอผลงานในรูป
รายงาน และรายงานหนาชั้น
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

ความหมาย ความสําคัญของวิชา
สถิติ

2

ความนาจะเปน การคํานวณหา
ความนาจะเปน ความเกี่ยวของ
ของความนาจะเปนและวิชาสถิติ
การแจกแจงความนาจะเปนของ
ตัวแปรสุม: discrete,
continuous
การแจกแจงความนาจะเปนของ
ตัวแปรสุม: discrete,
continuous (ตอ)
การใชวิธีการทางสถิติในปญหา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3

4

จํานวน
ชั่วโมง
3

3

3

3

5

การรวบรวมและการนําเสนอ
ขอมูล สถิติเบื้องตน

3

6

การสุมตัวอยาง

3

7

การประมาณคา

3

8

การแจกแจงปกติและการทดสอบ
สมมติฐาน

2

9
10

สอบกลางภาค
ตัวแปร และการวางแผนการ
ทดลอง

5

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
- สอบกอนเรียน (pre-test)
- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ สไลด powerpoint
- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
- ทําแบบฝกหัด
- สไลด powerpoint
- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
- ทําแบบฝกหัด
- สไลด powerpoint
- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
- ทําแบบฝกหัด
- สไลด powerpoint
- มอบหมายงานกลุม นิสิตเลือก
กรณีศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
(กลุมละ 3-4 คน)
- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
- ทําแบบฝกหัด
- ปฏิบัติการ การนําเสนอขอมูล
และการวิเคราะหขอมูลโดยใช
Microsoft Excel
- สไลด powerpoint
- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
- ทําแบบฝกหัด
- สไลด powerpoint
- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
- ทําแบบฝกหัด
- สไลด powerpoint
- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
- ทําแบบฝกหัด
- สไลด powerpoint
- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
- ทําแบบฝกหัด
- ปฏิบัติการ การวิเคราะหขอมูล
โดยใช SPSS
- สไลด powerpoint
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ผูสอน
ผศ.ดร.อรัญญา มิ่งเมือง

อ.ศศิรดี จันทสี

อ.ศศิรดี จันทสี

อ.ศศิรดี จันทสี

ผศ.ดร.อรัญญา มิ่งเมือง

ผศ.ดร.อรัญญา มิ่งเมือง

ผศ.ดร.อรัญญา มิ่งเมือง

ผศ.ดร.อรัญญา มิ่งเมือง

ผศ.ดร.อรัญญา มิ่งเมือง
อ.เสาวภาคย วัฒนพาหุ
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11

การวางแผนการทดลองแบบตัว
แปรเดี่ยว (CRD และ RCBD)

3

12

การวิเคราะหความแปรปรวน 1

5

13

การวิเคราะหความแปรปรวน 2

5

14

การวิเคราหการถดถอย

5

15

การวิเคราะหสหสัมพันธเชิงเดี่ยว

5

16

การประยุกตวิธีการทางสถิติกับ
ปญหาทางวิทยาศาสตรการ
อาหาร

3

17

สอบปลายภาค

-

- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
- ทําแบบฝกหัด
- ปฏิบัติการ การวิเคราะหขอมูล
โดยใช SPSS
- สไลด powerpoint
- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
- ทําแบบฝกหัด
- ปฏิบัติการ การวิเคราะหขอมูล
โดยใช SPSS
- สไลด powerpoint
- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
- ทําแบบฝกหัด
- ปฏิบัติการ การวิเคราะหขอมูล
โดยใช SPSS
- สไลด powerpoint
- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
- ทําแบบฝกหัด
- ปฏิบัติการ การวิเคราะหขอมูล
โดยใช SPSS
- สไลด powerpoint
- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
- ทําแบบฝกหัด
- ปฏิบัติการ การวิเคราะหขอมูล
โดยใช SPSS
- สไลด powerpoint
- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ
- นิสิตนําเสนอรายงาน กรณีศึกษา
ที่เก็บรวบรวมขอมูล (กลุมละ 3-4
คน) และวิเคราะหขอมูล
- ทําแบบฝกหัด
- ปฏิบัติการ การวิเคราะหขอมูล
โดยใช SPSS
- สไลด powerpoint
- นิสิตทํา post-test
-
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ผศ.ดร.อรัญญา มิ่งเมือง
อ.เสาวภาคย วัฒนพาหุ

ผศ.ดร.อรัญญา มิ่งเมือง
อ.เสาวภาคย วัฒนพาหุ

ผศ.ดร.อรัญญา มิ่งเมือง
อ.เสาวภาคย วัฒนพาหุ

ผศ.ดร.อรัญญา มิ่งเมือง
อ.เสาวภาคย วัฒนพาหุ

ผศ.ดร.อรัญญา มิ่งเมือง
อ.เสาวภาคย วัฒนพาหุ

ผศ.ดร.อรัญญา มิ่งเมือง
อ.ศศิรดี จันทสี

-
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีประเมิน

2.1, 2.4, 2.7
3.1, 3.3
5.1, 5.4, 5.5

1.1 สอบกลางภาค
1.2 สอบปลายภาค
1.3 สอบการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป
2.1 รายงานจากกรณีศึกษา การนําเสนอหนาชั้น
2.2 การสงงานการวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป

2.1, 2.4, 2.7
3.1, 3.3
4.1, 4.4
5.1, 5.4, 5.5
1.1, 1.2, 1.3

สัปดาหที่
ประเมิน
9
17

สัดสวนของ
การประเมินผล
30%
30%
15%

16
10-16

10%
10%

ทุกสัปดาห
3.1 การเขาชั้นเรียน การตรงตอเวลาของนิสิต
5%
และการสงงาน
3.2 พฤติกรรมในและนอกชั้นเรียน
3.3 การมีสวนรวมในกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
หมายเหตุ การประเมินผลการเรียนจากการสอบทุกครั้ง คะแนนรายงาน การเขาชั้นเรียนและ จะประเมินรวมกับการมี
คุณธรรมจริยธรรมที่นิสิตประพฤติและปฎิบัติ
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. ภัทรสินี ภัทรโกศล. 2550. สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร. สํานักพิมพมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพ.
2. อรพิน เจียระพงษ. 2549. เอกสารประกอบการสอนวิชา คณ243 วิธีการทางสถิติ. ภาควิชาคณิตศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
3. วัชราภรณ สุริยาภิวัฒน. 2549. สถิติสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
4. ศศิธร สุวิรัชวิทยกิจ. 2543. สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรและนักวิทยาศาสตรประยุกต. สาขาสถิติ คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร.
5. Ott, Lyman. 1992. An introduction to statistical methods and data analysis. Forth edition. Wadsworth
Publishing company, Belmont, California.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินผูสอนโดยนิสิต (ปค.003) และ
ขอเสนอแนะผานทางเว็บบอรด A Tutor ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางสื่อสารกับนิสิต
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินการสอนพิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนของนิสิตโดยขอสอบกลางภาคและปลายภาค
2.2 คุณภาพของรายงานกลุมจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง
2.3 ประเมินจากกิจกรรมตางๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อนําผลการประชุม และผลการ
ประเมินจากขอ 1 และ 2 มาใชในการปรับปรุงการสอนในครั้งตอไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
มีคณะกรรมการวิชาการประเมินความสอดคลองของขอสอบกับเนื้อหาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินขอ 1, 2 และ 3 เพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนตามขอเสนอแนะจากการประเมินการสอนในขอ 2
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