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รายละเอียดของรายวิชาทนก 311 วิธีการทางสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2557
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทนก 311 วิธีการทางสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
AIT 311 STATISTICAL METHODS FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(2-3-4) คือ 3 หน่วยกิต บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้ วยตนเอง 4 ชั่วโมง
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์)
ประเภทของรายวิชา วิชาพัฒนาทักษะเรียนรู้
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ/ ผู้สอน อ.เสาวภาคย์ วัฒนพาหุ (saopark@g.swu.ac.th)
อาจารย์ผ้ ูสอน
ผศ.ดร.อรัญญา มิ่งเมือง
ดร.นา้ ฝน รักขุมแก้ ว
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคการศึกษาที่ 1 นิสติ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
กรกฏาคม 2557
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนเข้ าใจความหมายและความสาคัญของสถิติ
1.2 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนเข้ าใจหลักการของวิธกี ารทางสถิติต่างๆ
1.3 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนสามารถนาวิธที างสถิติในปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์
1.4 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้วิธีการทางสถิติข้ันพื้นฐานที่จาเป็ นในการทางานทางด้ านวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การอาหาร และสามารถนาวิธีการทางสถิติไปใช้ ในการศึกษาในวิชาอื่น เช่น การ
ประกันคุณภาพอาหาร ปัญหาพิเศษ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ เป็ นต้ น และ
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติได้
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
การรวบรวมและนาเสนอข้ อมูล การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวางแผน
การทดลองแบบตัวแปรเดี่ยว การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
เชิงเดี่ยว การประยุกต์วิธกี ารทางสถิติกบั ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ จริยธรรมในการรายงานข้ อมูล
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

การฝึ กปฏิบตั ิ/งานภาคสนาม/
การฝึ กงาน
45 ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
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30 ชั่วโมง/
ภาค
การศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริมตามความ
ต้ องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

4 ชั่วโมงต่อ/ สัปดาห์
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

ด้านที่ 1
คุณธรรมและจริยธรรม

ด้านที่ 2
ความรู ้

ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปั ญญา

รายวิชา

ด้านที่ 4
ทักษะ
ด้านที่ 5
ความสัมพัน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ธ์ระหว่าง
การสือ่ สารและการใช้
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
311

                            

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล
หรือรายกลุ่ม เฉพาะรายที่ต้องการ โดยการนัดหมายทาง อี-เมล์ หรือโทรศัพท์ ตามที่ประกาศในเค้ า
โครงรายวิชา และเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
(1.1)
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(1.2)
1.3 เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม (1.5)

วิธกี ารสอน
1.1 อาจารย์ผ้ สู อนสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการสอน
1.2 ให้ ความสาคัญกับความซื่อสัตย์
ในการทางาน การสอบ เพื่อปลูกฝัง
ให้ ผ้ เู รียนมีความซื่อสัตย์
1.3 เน้ นการเข้ าชั้นเรียนตรงเวลาและ
การแต่งกายให้ เป็ นตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเพื่อปลูกฝังให้ ผ้ เู รียนมี
ระเบียบวินัย
1.4 มอบหมายให้ ผ้ เู รียนทางานเป็ น
กลุ่ม ฝึ กการเป็ นผู้นา สมาชิกกลุ่ม ฝึ ก
ความรับผิดชอบ และเคารพสิทธิและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื
1.5 การเป็ นแบบอย่างที่ดขี อง
อาจารย์

วิธกี ารประเมินผล
1.1 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้ าชั้นเรียน การส่งงาน
ที่ ได้ รั บ ม อ บ ห ม าย ก ารเข้ าร่ ว ม
กิจกรรม
1.2 ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมาย
1.3 ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน
และการสอบ ไม่ส่อแววทุจริต หรือ
ทุจริตในการสอบ
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2. ความรู ้
ความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีท่สี าคัญ ใน
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์พ้ นื ฐาน สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง (2.1)
2.2 รู้ เข้ าใจและสนใจพัฒนาความรู้
ความชานาญทางวัสดุพอลิเมอร์ (2.4)
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์กบั
ความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(2.7)

วิธกี ารสอน
2.1 บรรยายถึงแนวคิด หลักการ
วิธกี ารของวิธที างสถิตทิ ่เี กี่ยวข้ องกับ
สถิตขิ ้นั พื้นฐานที่จาเป็ นในการทางาน
ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2.2 บรรยายถึงการนาวิธที างสถิตใิ น
ปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.3 ฝึ กวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธกี ารทาง
สถิตโิ ดยใช้ การคานวณ และการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิตใิ นชั่วโมง
ปฏิบตั ิ
2.4 มอบหมายให้ นิสติ (เป็ นกลุ่ม)
ศึกษาการใช้ วิธกี ารทางสถิตใิ นปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดย
นิสติ เป็ นผู้กาหนดกรณีศึกษาตามที่
นิสติ แต่ละกลุ่มสนใจ ภายใต้ การ
เสนอแนะของผู้สอน

วิธกี ารประเมินผล
2.1 การสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน
2.2 การทาแบบฝึ กหัด
2.3 ประเมินจากรายงานการทา
กรณีศึกษาของนิสติ
2.4 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม

วิธกี ารสอน
3.1 มอบหมายให้ นิสติ (เป็ นกลุ่ม)
ศึกษาการใช้ วิธกี ารทางสถิตใิ นปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร โดยนิสติ
เป็ นผู้กาหนดกรณีศึกษาตามที่นสิ ติ
แต่ละกลุ่มสนใจ ภายใต้ การเสนอแนะ
ของผู้สอน
3.2 มอบหมายให้ นิสติ ฝึ กวิเคราะห์
ปัญหาในระหว่างการทากรณีศึกษา
โดยมีการอภิปราย เสนอความคิดเห็น
3.3 ฝึ กวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธกี ารทาง
สถิตโิ ดยใช้ การคานวณ และการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิตใิ นชั่วโมง
ปฏิบตั ิ

วิธกี ารประเมินผล
3.1 ประเมินจากรายงานการทา
กรณีศึกษาของนิสติ
3.2 การนาเสนอผลงานการทา
กรณีศึกษาของนิสติ
3.3 การใช้ ข้อสอบหรือแบบฝึ กหัดที่
ให้ นักศึกษาคิดแก้ ปัญหา

3. ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางปัญญา
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง
เป็ นระบบ (3.1)
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้ องการ (3.3)
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับ
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงาน
กลุ่ม (4.1)
4.2 สามารถวางแผนและรับผิดชอบใน
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (4.4)

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมินผล

4.1 ให้ นิสติ ทากิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิ
รายบุคคล
4.2 ให้ นิสติ ทากิจกรรมฝึ กปฏิบตั เิ ป็ น
กลุ่ม โดยมอบหมายให้ นิสติ (เป็ น
กลุ่ม) ศึกษาการใช้ วิธกี ารทางสถิตใิ น
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยนิสติ เป็ นผู้กาหนด
กรณีศึกษาตามที่นิสติ แต่ละกลุ่มสนใจ
ภายใต้ การเสนอแนะของผู้สอน
4.3 มอบหมายให้ นิสติ ฝึ กวิเคราะห์
ปัญหาในระหว่างการทากรณีศึกษา
โดยมีการอภิปราย เสนอความคิดเห็น

4.1 ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
รายบุคคล และงานกลุ่ม
4.2 สังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาขณะทา
กิจกรรมกลุ่ม
4.3 การนาเสนอผลงานเป็ นกลุ่ม
4.4 ประเมินความสม่าเสมอของการ
เข้ าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
4.5 ประเมินความรับผิดชอบในหน้ าที่
ที่ได้ รับมอบหมาย
4.6 ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์ฯ
5.1 สามารถระบุและนา
เทคนิคทางสถิตหิ รือ
คณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง มา
ใช้ ในการวิเคราะห์ แปล
ความหมาย และเสนอ
แนวทางในการแก้ ปัญหาได้
อย่างสร้ างสรรค์ (5.1)
5.2 มีวิจารณญาณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่เหมาะสม และ
ใช้ อย่างสม่าเสมอ เพื่อการ
รวบรวมข้ อมูล แปล
ความหมาย ละสื่อสารข้ อมูล
ข่าวสรและแนวความคิด
(5.4)
5.3 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์
ในการจัดการกับข้ อมูลต่างๆ
อย่างเหมาะสม (5.5)

วิธกี ารสอน
5.1 บรรยายถึงแนวคิด หลักการ วิธกี ารของวิธที างสถิตทิ ่ี
เกี่ยวข้ องกับสถิตขิ ้นั พื้นฐานที่จาเป็ นในการทางานทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
5.2 บรรยายถึงการนาวิธที างสถิตใิ นปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.3 ฝึ กวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธกี ารทางสถิตโิ ดยใช้ โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิตใิ นชั่วโมงปฏิบตั ิ
5.4 มอบหมายให้ นิสติ (เป็ นกลุ่ม) ศึกษาการใช้ วิธกี ารทาง
สถิตใิ นปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนิสติ
เป็ นผู้กาหนดกรณีศึกษาตามที่นสิ ติ แต่ละกลุ่มสนใจ
ภายใต้ การเสนอแนะของผู้สอน
5.5 มอบหมายให้ นิสติ ฝึ กวิเคราะห์ปัญหาในระหว่างการ
ทากรณีศึกษา
5.6 มอบหมายให้ นิสติ รายงานผลการทากรณีศึกษาหน้ า
ชั้น

วิธกี ารประเมินผล
5.1 การสอบกลางภาค
เรียน และปลายภาคเรียน
5.2 แบบฝึ กหัดที่เกี่ยวข้ อง
กับการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
วิธกี ารทางสถิติ
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลใน
การทากรณีศึกษา
5.4 ทักษะการนาเสนอ
ผลงานในรูปรายงาน และ
รายงานหน้ าชั้น

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
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1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

ความหมาย ความสาคัญของวิชา
สถิติ

2

ความน่าจะเป็ น การคานวณหา
ความน่าจะเป็ น ความเกี่ยวข้ อง
ของความน่าจะเป็ นและวิชาสถิติ
การแจกแจงความน่าจะเป็ นของ
ตัวแปรสุ่ม: discrete,
continuous
การแจกแจงความน่าจะเป็ นของ
ตัวแปรสุ่ม: discrete,
continuous (ต่อ)
การใช้ วิธกี ารทางสถิตใิ นปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

5

การรวบรวมและการนาเสนอ
ข้ อมูล สถิตเิ บื้องต้ น

3

6

การสุ่มตัวอย่าง

3

7

การประมาณค่า

3

8

การแจกแจงปกติและการทดสอบ
สมมติฐาน

2

9
10

สอบกลางภาค
ตัวแปร และการวางแผนการ
ทดลอง

5

3

4

จานวน
ชัวโมง
่
3

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อทีใ่ ช้
- สอบก่อนเรียน (pre-test)
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ สไลด์ powerpoint
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ทาแบบฝึ กหัด
- สไลด์ powerpoint
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ทาแบบฝึ กหัด
- สไลด์ powerpoint
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ทาแบบฝึ กหัด
- สไลด์ powerpoint
- มอบหมายงานกลุ่ม นิสติ เลือก
กรณีศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูล
(กลุ่มละ 3-4 คน)
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ทาแบบฝึ กหัด
- ปฏิบตั กิ าร การนาเสนอข้ อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
Microsoft Excel
- สไลด์ powerpoint
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ทาแบบฝึ กหัด
- สไลด์ powerpoint
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ทาแบบฝึ กหัด
- สไลด์ powerpoint
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ทาแบบฝึ กหัด
- สไลด์ powerpoint
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ทาแบบฝึ กหัด
- ปฏิบตั กิ าร การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ SPSS
- สไลด์ powerpoint
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ผูส้ อน
อ.เสาวภาคย์ วัฒนพาหุ

อ.เสาวภาคย์ วัฒนพาหุ

อ.เสาวภาคย์ วัฒนพาหุ

อ.เสาวภาคย์ วัฒนพาหุ

ผศ.ดร.อรัญญา มิ่งเมือง

อ.เสาวภาคย์ วัฒนพาหุ

อ.เสาวภาคย์ วัฒนพาหุ

อ.เสาวภาคย์ วัฒนพาหุ

ผศ.ดร.อรัญญา มิ่งเมือง
อ.เสาวภาคย์ วัฒนพาหุ
ดร. นา้ ฝน รักขุมแก้ ว
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11

การวางแผนการทดลองแบบตัว
แปรเดี่ยว (CRD และ RCBD)

3

12

การวิเคราะห์ความแปรปรวน 1

5

13

การวิเคราะห์ความแปรปรวน 2

5

14

การวิเคราห์การถดถอย

5

15

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงเดี่ยว

5

16

การประยุกต์วิธกี ารทางสถิตกิ บั
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์การ
อาหาร

3

17

สอบปลายภาค

-

- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ทาแบบฝึ กหัด
- ปฏิบตั กิ าร การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ SPSS
- สไลด์ powerpoint
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ทาแบบฝึ กหัด
- ปฏิบตั กิ าร การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ SPSS
- สไลด์ powerpoint
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ทาแบบฝึ กหัด
- ปฏิบตั กิ าร การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ SPSS
- สไลด์ powerpoint
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ทาแบบฝึ กหัด
- ปฏิบตั กิ าร การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ SPSS
- สไลด์ powerpoint
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ทาแบบฝึ กหัด
- ปฏิบตั กิ าร การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ SPSS
- สไลด์ powerpoint
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- นิสติ นาเสนอรายงาน กรณีศึกษา
ที่เก็บรวบรวมข้ อมูล (กลุ่มละ 3-4
คน) และวิเคราะห์ข้อมูล
- ทาแบบฝึ กหัด
- ปฏิบตั กิ าร การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ SPSS
- สไลด์ powerpoint
- นิสติ ทา post-test
-
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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 สอบการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม
สาเร็จรูป
2.1 รายงานจากกรณีศึกษา การนาเสนอหน้ าชั้น
2.2 การส่งงานการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป

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

สัปดาห์ที่
ประเมิน
9
17

สัดส่วนของ
การประเมินผล
30%
30%
15%

16
10-16

10%
10%

ทุกสัปดาห์
3.1 การเข้ าชั้นเรียน การตรงต่อเวลาของนิสติ
5%
และการส่งงาน
3.2 พฤติกรรมในและนอกชั้นเรียน
3.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย
หมายเหตุ การประเมินผลการเรียนจากการสอบทุกครั้ง คะแนนรายงาน การเข้ าชั้นเรียนและ จะประเมินร่วมกับการมี
คุณธรรมจริยธรรมที่นิสติ ประพฤติและปฎิบตั ิ
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
1. ภัทรสินี ภัทรโกศล. 2550. สถิติเพือ่ การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์. สานักพิมพ์มจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ.
2. อรพิน เจียระพงษ์. 2549. เอกสารประกอบการสอนวิชา คณ243 วิธีการทางสถิติ. ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
3. วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ . 2549. สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการบั ญชี จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
4. ศศิ ธร สุวิ รั ช วิ ท ยกิจ . 2543. สถิ ติ ส าหรับ นัก วิ ท ยาศาสตร์แ ละนัก วิ ท ยาศาสตร์ป ระยุ ก ต์ . สาขาสถิ ติ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
5. Ott, Lyman. 1992. An introduction to statistical methods and data analysis. Forth edition. Wadsworth
Publishing company, Belmont, California.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนโดยนิสติ (ปค.003) และ
ข้ อเสนอแนะผ่านทางเว็บบอร์ด A Tutor ที่อาจารย์ผ้ ูสอนได้ จัดทาเป็ นช่องทางสื่อสารกับนิสติ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอนพิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยข้ อสอบกลางภาคและปลายภาค
2.2 คุณภาพของรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 ประเมินจากกิจกรรมต่างๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึ กษา เพื่อนาผลการประชุม และผลการ
ประเมินจากข้ อ 1 และ 2 มาใช้ ในการปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีคณะกรรมการวิชาการประเมินความสอดคล้ องของข้ อสอบกับเนื้อหาในรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินข้ อ 1, 2 และ 3 เพื่อ
ดาเนินการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ อเสนอแนะจากการประเมินการสอนในข้ อ 2
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