มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา สส 110 สถิติพื้นฐาน
สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2562
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สส 110 สถิติพื้นฐาน
HPX 110 Basic Statistics
2. จํานวนหนวยกิต
2(2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ)
ประเภทวิชา กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารย ดร. ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 1
ผูชวยศาตราจารย ดร. ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 2
อาจารยผูสอน
ลําดับที่
รายชื่อ
สังกัดภาควิชา
1 ผูชวยศาตราจารย ดร. ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2 อาจารย ดร. ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภาคทฤษฎี หอง 304 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
2 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. วัตถุประสงคของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความหมายและประโยชนของ
สถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน การแจกแจงความถี่ การวัด
แนวโนมเขาสูศูนยกลาง การวัดการกระจาย คะแนนมาตรฐาน ความนาจะเปน การสุมตัวอยาง ตัวแปรสุมและ
การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม เมื่อเรียนจบวิชานี้แลว นิสิตสามารถ
1. อธิบายหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความหมายและประโยชนของสถิติ
2. แสดงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน การแจกแจง
ความถี่ การวัดแนวโนมเขาสูศูนยกลาง การวัดการกระจาย คะแนนมาตรฐาน ความนาจะเปน การสุมตัวอยาง
ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ
3. ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายวิชา
CLO
รายละเอียด
PLO
CLO1 อธิบายสถิติ ความหมายและประโยชนของสถิติ
PLO 4
CLO2 แสดงวิธีการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
PLO 4
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความหมายและประโยชนของสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การ
นําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโนมเขาสูศูนยกลาง การวัดการ
กระจาย คะแนนมาตรฐาน ความนาจะเปน การสุมตัวอยาง ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปนของตัว
แปรสุม
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
การฝกภาคสนาม/ กรณีศึกษาสัมมนา การเรียนโดยใช
การศึกษาดวย
งานภาคสนาม/การ
ปญหาเปนฐาน
ตนเอง (SDL)
ฝกงาน
24
6
60
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

ดานที่ 1
คุณธรรม
และ
จริยธรรม
รายวิชา

สส 110 สถิติพื้นฐาน

ดานที่ 5
ดานที่ 4
การวิเคราะห
ทักษะ
เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ
การสื่อสาร
ระหวางบุคคล
และการใช
และความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

ดานที่ 3
ทักษะทาง
ปญญา

ดานที่ 2
ความรู

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1

2

3 4 1













2

3

4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) มีความซื่อสัตย มีวินัย ตรงเวลา

1.2 วิธีการสอน
1.3 วิธีการประเมินผล
1) สอดแทรกเนื้อหาเรื่อง 1)แบบบันทึกการตรงตอ
คุณธรรม จริยธรรมในการ เวลา การเขาหองเรียนและ
สอน
หองสอบ
-

2) มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อสวนรวม
3) ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรม
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.2 วิธีการสอน
2.3 วิธีการประเมินผล
1) มีความรูพื้นฐานศึกษาทั่วไป
2) มีความรูและความเขาใจในศาสตรดานการ
สงเสริมสุขภาพ
3) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของ 1) บรรยาย
1) สอบภาคทฤษฏี
ศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การส ง เสริ ม สุ ข ภาพ 2) ถาม-ตอบ รวมกัน 2) สอบภาคปฏิบัติ
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ในชั้นเรียน
4) สามารถพั ฒ นาความรู แ ละทั ก ษะปฏิ บั ติ
ทางดานการสงเสริมสุ ขภาพ รวมทั้ งตอยอด
องคความรูไดอยางตอเนื่อง
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา

3.2 วิธีการสอน

3.3 วิธีการประเมินผล

1) สามารถประยุกตความรูใหเกิดประโยชน

1) มอบหมายใหนิสิต 1) รายงานการฝกปฏิบัติ
วิเคราะหขอมูลสถิติ
2) สามารถคิ ด อย า งเป น ระบบและแก ไ ข
ปญหาได
3) สามารถประเมิน วิพากษ สถานการณตางๆ
โดยใชความรูเ ปนฐาน
4) เปนผูมีความคิดริเริ่ม สรางสรรคนวัตกรรม
5) สามารถศึกษา คนควา และประเมินขอมูล 1) มอบหมายใหนิสิต 1) ประเมินโดยการสังเกต
แนวคิด หรือหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูล วิเคราะหอภิปราย
พฤติกรรมระหวางถาม ตอบ
ที่หลากหลาย
รวมกัน
ระหวางการอภิปราย
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
4.2 วิธีการสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
และความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1 ) ส า ม า ร ถ ทํ า ง า น ร ว ม กั บ ผู อื่ น ทั้ ง
ในฐานะผูนําและผูรวมงานได
2) มี ความรั บ ผิ ดชอบต อตนเอง สั งคม และ 1) มอบหมายงาน
สิ่งแวดลอม
กลุม เพื่อรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล
3) สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ
4) สามารถพัฒนาการเรียนรูของตนเองอยาง
ตอเนื่อง

1) สังเกตพฤติกรรมการทํางาน
-

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข เพื่อให 1) ศึกษาคนควาดวย 1)ประเมินคุณภาพของเนื้อหาใน
เขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหา
ตนเอง จากเอกสาร รายงาน
หรือตําราเกี่ยวกับ
รายวิชา
2) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใช เทคโนโลยี ในการสื บ ค น เก็ บ
รวบรวมข อมู ล และเลื อกใช ได เหมาะสมกับ
สถานการณอยางมีประสิทธิภาพ
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วันที่สอน

1

อ 7 ม.ค. 63

2

3

4

หัวขอ / รายละเอียด

1. ความรูเบื้องตนทางสถิติ
- ความหมายของสถิติ
-ประโยชนของสถิติ
-ความหมายของคํา
-ประเภทของขอมูล
อ 14 ม.ค. 63 2. การนําเสนอขอมูล
- การนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ
การนําเสนอในรูปบทความ
การนําเสนอเปนตาราง
การนําเสนอดวยแผนภูมิและ
รูปภาพ
- การนําเสนอขอมูลเชิงปริมาณ
การแจกแจงความถี่โดยไมจัด
ขอมูลเปนหมวดหมู
การแจกแจงความถี่โดยจัดขอมูล
เปนหมวดหมู
การแสดงการแจกแจงความถี่
ดวยภาพ
อ 21 ม.ค. 63 3. การสรุปลักษณะของขอมูล
- วิธีการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง
คาเฉลี่ย
คามัธยฐาน
คาฐานนิยม
เปอรเซนไทลและควอไทล
- การหาตัวแทนสําหรับสรุป
ลักษณะของขอมูลจากมาตรการวัดแบบ
แบงกลุม
สัดสวนหรือสัดสวนรอยละ
อัตราสวนและอัตรา
อ 28 ม.ค. 63 3. การสรุปลักษณะของขอมูล (ตอ)
- การวัดการกระจาย
พิสัย
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กิจกรรมการ
เรียนการ
สื่อที่ใช
ผูสอน
สอน / สื่อที่
ใช
- บรรยาย
สื่อ
ผศ.ศิริกุล
และถามPowerPoint
ตอบ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

2

-

2

-

- บรรยาย
และถามตอบ

2

-

สื่อ
อ.ออมใจ
- บรรยาย
PowerPoint
และถามตอบ
Active
learning
แบบ Jigsaw

-

-

2 บรรยาย
และถามตอบ

สื่อ
ผศ.ศิริกุล
PowerPoint

สื่อ
อ.ออมใจ
PowerPoint

หน้า 5

วันที่สอน

5

อ 4 ก.พ. 63

6

อ 11 ก.พ. 63

7
8

อ 18 ก.พ. 63
อ 18 ก.พ. 63

หัวขอ / รายละเอียด
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พิสัยระหวางควอไทล
- การเปรียบเทียบขอมูล
สัมประสิทธิ์การแปรผัน
คะแนนมาตรฐาน
ความเบ
4. แนวคิดเกี่ยวกับความนาจะเปน
- วิธีการในการกําหนดคาความ
นาจะเปน
- คุณสมบัติที่สําคัญของความ
นาจะเปน
- กฎตางๆ ที่ควรทราบเกี่ยวกับ
ความนาจะเปน
กฎการบวก
- ความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไข
การหาคาความนาจะเปน
แบบมีเงื่อนไข
สูตรทั่วไปในการหาคา
ความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไข
กฎเกณฑการคูณ
4. แนวคิดเกี่ยวกับความนาจะเปน (ตอ)
- เหตุการณที่เปนอิสระตอกัน
- ทฤษฎีบทของเบส
-หลักการของการนับ
กฎเกณฑของการคูณ
กฎเกณฑของการบวก
กฎเกณฑของการ
เรียงลําดับ
กฎเกณฑของการจัดหมู
สอบครั้งที่ 1
5. การแจกแจงความนาจะเปนของตัว
แปรสุมชนิดไมตอเนื่อง
- ชนิดของตัวแปรสุม
- การแจกแจงความนาจะเปนของตัว
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บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

กิจกรรมการ
เรียนการ
สอน / สื่อที่
ใช

สื่อที่ใช

ผูสอน

2

-

- บรรยาย
และถามตอบ

สื่อ
ผศ.ศิริกุล
PowerPoint

2

-

- บรรยาย
และถามตอบ

สื่อ
ผศ.ศิริกุล
PowerPoint

2
2

-

- บรรยาย
และถามตอบ

อ.ออมใจ
ผศ.ศิริกุล

สื่อ
PowerPoint

หน้า 6

วันที่สอน

หัวขอ / รายละเอียด

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

แปรสุม
- คาเฉลี่ย ความแปรปรวนและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุม
-การแจกแจงทวินาม
-ฟงกชันความนาจะเปนของการแจก
แจงทวินาม
-คาเฉลี่ยและความแปรปรวนของการ
แจกแจงทวินาม
-การแจกแจงปวสซอง
-คาเฉลี่ยและความแปรปรวนของการ
แจกแจงปวสซอง
-การประมาณคาการแจกแจงทวินาม
ดวยการแจกแจงปวสซอง
9 อ 3 มี.ค. 63 6. การสุมตัวอยางและการแจกแจงของ 4
กลุมตัวอยาง
-วิธีการสุมตัวอยาง
การสุมตัวอยางโดยไมใชความ
นาจะเปน
การสุมตัวอยางโดยใชความ
นาจะเปน
แบบสุมเชิงเดี่ยว
แบบเปนระบบ
แบบเปนชั้น
แบบเกาะกลุม
การสุมตัวอยางแบบคืนที่และ
แบบไมคืนที่
- การแจกแจงของกลุมตัวอยาง
การแจกแจงคาเฉลี่ย
ของกลุมตัวอยาง
การแจกแจงคาสัดสวน
การแจกแจงความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ย
การแจกแจงความ
แตกตางระหวางคาสัดสวน
10 อ 10 มี.ค. 63 7. การประมาณคา
2
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กิจกรรมการ
เรียนการ
สอน / สื่อที่
ใช

สื่อที่ใช

ผูสอน

-

- บรรยาย
และถามตอบ

สื่อ
ผศ.ศิริกุล
PowerPoint

-

- บรรยาย

สื่อ

อ.ออมใจ

หน้า 7

วันที่สอน

หัวขอ / รายละเอียด

กลาง

11 ศ 20 มี.ค. 63
12 อ 24 มี.ค. 63

13 อ 31 มี.ค. 63

14 อ 7 เม.ย. 63

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

- Standard error
- การประมาณคาแบบชวงของคา

- การประมาณคาแบบชวงสําหรับ
คาเฉลี่ย
- การประมาณคาแบบชวงสําหรับ
คามัธยฐาน
-การประมาณคาแบบชวงสําหรับ
คาสัดสวน
-การประมาณคาแบบชวงของคา
ความแปรปรวน
-การประมาณค าในการวิจั ยดาน
การสงเสริมสุขภาพ
สอบครั้งที่ 2
8. การทดสอบสมมติฐาน
-ระเบียบวิธีการทดสอบสมมติฐาน
-วิธีการทดสอบสมมติฐาน
-การใช p-value
9. การทดสอบไคสแควร
-การทดสอบสมมุติฐานครอบสนิท
-Homogeneity test
-Test for independent
-Index of association
-Chi square test ในการวิจัยดาน
การสงเสริมสุขภาพ
10. การวิเคราะหความแปรปรวน
-การวิเคราะหทางเดียว
-ขอสมมติหรือขอตกลงเบื้องตน
สําหรับการวิเคราะหทางเดียว
-สถิติที่ใชในการวิเคราะห
-สูตรที่ใชในการวิเคราะห
-การเปรียบเทียบเชิงซอน
-การวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
สองทาง
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กิจกรรมการ
เรียนการ
สื่อที่ใช
สอน / สื่อที่
ใช
และถามPowerPoint
ตอบ

ผูสอน

2
2

-

- บรรยาย
และถามตอบ

2

-

2 บรรยาย
และถามตอบ

สื่อ
อ.ออมใจ
PowerPoint

2

-

- บรรยาย
และถามตอบ

สื่อ
ผศ.ศิริกุล
PowerPoint

สื่อ
PowerPoint

อ.ออมใจ
ผศ.ศิริกุล

หน้า 8

วันที่สอน

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

หัวขอ / รายละเอียด

-ขอสมมติหรือขอตกลงเบื้องตน
สําหรับแผนแบบสุมบล็อก
-วิธีการวิเคราะหในแผนแบบสุมใน
บล็อก
15 อ 21 เม.ย.63 10. การวิเคราะหความแปรปรวน (ตอ)
-การวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
สองทาง
-ขอสมมติหรือขอตกลงเบื้องตน
สําหรับแผนแบบสุมบล็อก
-วิธีการวิเคราะหในแผนแบบสุมใน
บล็อก
16 อ 5 พ.ค. 63 สอบครั้งที่ 3

กิจกรรมการ
เรียนการ
สอน / สื่อที่
ใช

-

-

2 บรรยาย
และถามตอบ

2

-

-

สื่อที่ใช

ผูสอน

สื่อ
ผศ.ศิริกุล
PowerPoint

อ.ออมใจ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
1 1.1, 2.3 3.1,5.1 (3.5,4.2)
4
5

3.1,5.1 (3.5,4.2)
3.1,5.1 (3.5,4.2)

วิธีการ
สอบภาคทฎษฎี ครั้งที่ 1
สอบภาคทฎษฎี ครั้งที่ 2
สอบภาคทฎษฎี ครั้งที่ 3
รายงานรายบุคคล
สัมมนา

สัปดาห
7
11
16
9
4, 13, 15

สัดสวน (%)
30
20
30
5
15

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้
80 – 100 คะแนน
=A
60 – 64คะแนน
=C
+
75 – 79 คะแนน
=B
55 – 59คะแนน
= D+
70 – 74 คะแนน
=B
50 – 54คะแนน
=D
+
65 – 69 คะแนน
=C
นอยกวา 50 คะแนน = E
2. นิสิตต องไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏี มากกวารอยละ 50 และมี คะแนนภาคปฏิบัติมากกวา
รอยละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน
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มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. เติมศรี ชํานิจารกิจ.สถิติประยุกตทางการแพทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2544.
2. ทัสสนี นุชประยูร, เติมศรี ชํานิจารกิจ.สถิติในวิจัยทางการแพทย.กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541.
3. ประวิทย สุนทรสีมะ, สุทธิ อธิปญญาคม. สถิติประยุกตทางการสาธารณสุขและชีววิทยา : ฉบับ
ปรับปรุงและแกไข.กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2534
4. Jan W. Kuzama and Stephen E. Bohnenblust. Basic Statistics For Health Science, 4rd
ed., Mayfield Pub Co. ISBN 0-767-41752-6
เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. วงเดื อ น ป น ดี แ ละคณะ. 50103 สถิ ติ แ ละการวิ จั ย สํ า หรั บ วิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ. กรุ ง เทพฯ :
สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.
2. สรชัย พิศาลบุตร. สถิติเบื้องตน. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน, 2557.
3. ฮิโรยู กิ โคจิ มะ. สถิ ติเบื้ องตน เรีย นพื้น ฐานไดงาย ๆ ดวยตนเอง. แปลโดยบดิ น ทร พรวิล าวัณ ย.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), 2559.
4. สถิติและการวิเคราะหขอมูลทางสุขภาพ
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/download/course/lec_567730_lesson_03.pdf
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. การตอบคําถามของอาจารยและเพื่อนนิสิตในชั้นเรียน
2. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
1. ใหนิสิตอานเอกสารการสอนเพิ่มเติมกอนเขาเรียน
2. ทําแบบทดสอบกอนเรียน
3. เก็บคะแนนจากแบบทดสอบ
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการเรียนรูของนิสติ (การใหคะแนน/เกรด) กับขอสอบ
รายงาน ที่ผูเรียนไดรับมอบหมาย ทวนความรูนิสิตโดยถามปากเปลา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจํา
2. หลักสูตรปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
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