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รายละเอียดของรายวิชา กภ502 การออกแบบและสถิติสําหรับงานวิจัยทางกายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2564
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กภ 502 การออกแบบและสถิติสําหรับงานวิจัยทางกายภาพบําบัด
PTX 502 Design and statistics for Physical Therapy Research
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ
nitayav@g.swu.ac.th อาจารยผูประสานงานรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chatcha@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ วรรณปะเข jirabhorn@g.swu.ac.th อาจารยผสู อน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา ชั้นปที่ 1/1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) –ไมม-ี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) –ไมมี8. สถานที่เรียน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
ประชุมการจัดการเรียนการสอนของบัณฑิตและหลักสูตรปรับปรุง 2562 วันที่ 23 มิถุนายน 2564
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. วัตถุประสงคของรายวิชา
เพื่อใหนิสิต
- สามารถอธิบายและนําจริยธรรมการวิจยั ไปใชได (1.1,1.2,3.1)
- สามารถอธิ บ าย ทดสอบความเที่ ย ง ความตรงและสามารถใช เ ครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ การวิ จั ย ได
(2.2,3.1,3.3,4.1,4.2,5.1,5.4)
- สามารถอธิบายกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัยประเภทตาง ๆ เพื่อใชงานวิจัยทางดาน
กายภาพบําบัดได (2.2,3.1)
- สามารถบริหารจัดการ วิเคราะหประเด็น วางแผนโครงการวิจัยทางคลินิกเพื่อการพัฒนาองค
ความรูดวยตนเองได (3.1,3.3,4.1,4.2,5.1,5.4)
- สามารถใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปไดอยางมีประสิทธิภาพและประยุกตใชสถิติในการวิจัยได (2.2,
3.1,4.1,5.1,5.4)
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การออกแบบ วางแผนวิธีการวิจัย การวิเคราะหขอมูลวิจัย การเลือกและประยุกตใชเครื่องมือวิจัยทาง
คลินิกตามหลักจริยธรรมการวิจัย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
บรรยาย/สัมมนา รวม30 ตามความตองการของ
ชม./ภาคการศึกษา
นิสิตเฉพาะราย

ฝกปฏิบัติ
ศึกษาดวยตนเอง
ปฏิบัต/ิ สัมมนา/อภิปราย รวม
75 ชม./ภาค
30 ชม./ภาคการศึกษา
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการใหคําปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเขาใจวิชา
และนําสไลดพรีเซนเตชั่นของนิสิตรวมทั้ง Key papers ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครือขาย
ของมหาวิทยาลัย
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและรายกลุม (เฉพาะกลุมที่ตองการ)
ไมนอยกวา 1 ชม./สัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรูดานคุณธรรม
กลยุทธการสอน
จริยธรรม
1. ตระหนักรูจริยธรรมวิชาชีพและ 1. มีการสอดแทรกเนื้อหาทางดาน
จริยธรรมการวิจยั
คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. สามารถประมวลปญหา และ
และจริยธรรมการวิจัยใน ทั้ง
จัดการปญหาทางคุณธรรม
ในทางทฤษฎี ปฏิบัติการ หรือ
จริยธรรมที่ซับซอนรวมทั้งปญหา
สัมมนา
เชิงวิชาการหรือวิชาชีพ

2. ความรู
ผลการเรียนรูดานความรู
2. มีความรูความเขาใจในกระบวน
การวิจัย การออกแบบการวิจัย
และการบริหารจัดการการวิจัย
และตระหนักถึงผลกระทบของ
ผลงานวิจัยที่มีตอองคความรูใน
สาขาวิชา

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหนาที่
โครงงาน และกิจกรรมที่
ไดรับมอบหมาย
2. ประเมินจากการมีสวนรวม
การแสดงออกระหวางการ
จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมตาง ๆ

กลยุทธการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎีและ/หรือ
2. ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่
ภาคปฏิบัติ
หลากหลายทั้งการบรรยาย การ
เรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน การ 2. ประเมินผลจากการแสดง
ความรูความเขาใจ
ฝกปฏิบัติรวมกับการสัมมนา การ
ความสามารถในการคิด
อภิปราย การคนควา การวิเคราะห
วิเคราะห การประยุกต
ตลอดจนการนําเสนอประเด็นที่
และพัฒนาความรูเชิง
ผูเรียนสนใจเพื่อการเรียนรูรวมกัน
ประจักษในกิจกรรมการ
ของกลุม ทั้งนี้ใหจัดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน เชน
การเรียนรูตามลักษณะธรรมชาติ
การสัมมนา การอภิปราย
รายวิชาหรือตามเนื้อหา
หรือ ปฏิบัติการ
สาระสําคัญของรายวิชา
3. ประเมินจากแผนหรืองาน
ที่นําเสนอ

3. ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรูดานทักษะทาง
กลยุทธการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ปญญา
1. สามารถวิเคราะหประเด็น
1. การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปน 1. การประเมินจากผลงานที่
ปญหาสําคัญ โดยใชความเขาใจ
ฐาน รวมกับการสัมมนา โดยใหนิสิต
เกิดจากการใช
อันถองแท พัฒนาแนวคิดริเริ่ม
นําเสนอความรูทางวิชาการที่
กระบวนการแกไขปญหา
สรางสรรค เพื่อแกปญหาดวย
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่มีความ
การศึกษาคนควาอยางเปน
งานวิจัยทางดานกายภาพบําบัด
เชี่ยวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวของและ
ระบบ การวิเคราะห
ไดอยางเหมาะสม
มีการแลกเปลี่ยนความรูเชิงวิชาการ
วิจารณ เชน รายงานการ
อยางสรางสรรค
วิเคราะหวิจารณ
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ผลการเรียนรูดานทักษะทาง
กลยุทธการสอน
ปญญา
3. สามารถวางแผนและดําเนินการ 2. การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู
โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการ
รวมกับผูเชี่ยวชาญ
พัฒนาองคความรูดวยตนเอง

วิธีการวัดและประเมินผล
กรณีศึกษา หรือจาก
การศึกษาอิสระ
2. การประเมินตามสภาพจริง
จากการ สัมมนา ผลงาน
และการปฏิบัติของนิสิต
เชน ประเมินจากการ
นําเสนอผลงานและ
ประสิทธิภาพของการนํา
ผลงานนั้นไปใช เปนตน

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูดานทักษะ
กลยุทธการสอน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบการดําเนินงาน
1. จัดประสบการณการเรียนรูใน
การบริหารจัดการเวลาสําหรับ
ปฏิบัติการที่สงเสริมใหทํางานเปน
การเรียนรูของตนเอง
และ
ทีมและการแสดงออกของภาวะ
รวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่ในการ
ผูนําและผูตามทางวิชาการและ
จัดการขอโตแยงและปญหา
วิชาชีพในหลากหลายสถานการณ
ตาง ๆ
ตลอดจนกลาแสดงความคิดเห็น
2. แสดงบทบาทการเปนผูนํา ผูตาม
ของตนและพรอมที่จะยอมรับฟง
ผูประสานงานอยางเหมาะสม
ความคิดเห็นของบุคคลอื่น
ตามโอกาสและสถานการณเพื่อ
2. จัดประสบการณเรียนรูที่เนนการมี
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
ปฏิสัมพันธระหวางผูรับบริการ
ทํางานของกลุม
ผูรวมงานและผูบังคับบัญชา โดยใช
รูปแบบของกิจกรรมกลุมเพื่อ
ผลักดันใหเกิดการอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน
และผูสอนอันจะไปสูการฝกที่จะ
สรางความสัมพันธระหวางบุคคล
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วิธีการวัดและ
ประเมินผล
3. ประเมินจาก
พฤติกรรมของ
นิสิตในขณะรวม
กิจกรรม
ภาคปฏิบัติ
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูดานทักษะการ
กลยุทธการสอน
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะทางคณิตศาสตรและ
1. จัดประสบการณการเรียนรูใน
1.
สถิติเพื่อการศึกษาวิจัยและ
หลักสูตร ที่สงเสริมใหผูเรียนได
ประกอบวิชาชีพ
พัฒนาทักษะการวิเคราะห คัดกรอง
วิพากษ
สรุปและนําขอมูลทาง
4. มีทักษะ และความสามารถใน
การใช
และประยุกตใช คณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดอยาง งานวิชาชีพมาใช
มีประสิทธิภาพ
2. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา
รวมถึงการนําเสนอผลงาน
2.
ในรายวิชา โดยใหนิสิตไดใชทักษะ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ
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วิธีการวัดและประเมินผล
ประเมินจากความสามารถใน
การนําเสนอ การอภิปราย
รายงาน กรณีศึกษา ใน
รายวิชา โดยใหนิสิตไดใช
ทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ
ประเมินจากความสามารถใน
การศึกษา ทําความเขาใจใน
ประเด็นปญหาและ
ประยุกตใชเทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

6 ก.ย. 64
13 ก.ย.
64
20 ก.ย.
64
27 ก.ย.
64
4 ต.ค. 64
11 ต.ค.
64
18 ต.ค.
64
25 ต.ค.
64
1 พ.ย. 64
8 พ.ย. 64
15 พ.ย.
64
22 พ.ย.
64
29 พ.ย.
64

1
1

3

จริยธรรมนักวิจัย

3
4

1

3
4
3

1

อาจารย
ผูสอน

เนื้อหา

สอบปฏิบัติ

8.3012.30
8.3012.30
8.3012.30
8.3012.30
8.3012.30
8.3012.30
8.3012.30
8.3012.30
8.3012.30
8.3012.30
8.3012.30
8.3012.30
8.3012.30
8.3012.30
8.3010.30
10.3012.30
8.3010.30

สอบบรรยาย

16 ส.ค.
64
23 ส.ค.
64
30 ส.ค.
64

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วัน

บรรยาย

ลําดับ

จํานวนชั่วโมง

1

3

ชัชฎา

ความรูเกี่ยวกับเครื่องมือวิจัยทางคลินิก 1

จิราภรณ

ความรูเกี่ยวกับเครื่องมือวิจัยทางคลินิก 2

จิราภรณ

หลักการทดสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 1

จิราภรณ

หลักการทดสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 2

จิราภรณ

หลักการทดสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 3

จิราภรณ

กระบวนการ การออกแบบวิจัยและสถิติ

นิตยา

การบริหารจัดการขอมูล

นิตยา

1

3

1

2

1

การวิเคราะหขอมูลวิจัยดวยสถิติ 1-1

นิตยา

3

1

การวิเคราะหขอมูลวิจัยดวยสถิติ 1-2

นิตยา

3

2

การวิเคราะหขอมูลวิจัยดวยสถิติ 1-3

นิตยา

2

2

การวิเคราะหขอมูลวิจัยดวยสถิติ 2-1

นิตยา

2

2

การวิเคราะหขอมูลวิจัยดวยสถิติ 2-2

นิตยา

การคํานวณ sample size สําหรับงานวิจัย 1

นิตยา

2

การคํานวณ sample size สําหรับงานวิจัย 2

นิตยา

2

การคํานวณ sample size สําหรับงานวิจัยที่สนใจ

1

3

1
7

24

นิตยา
นิตยา

1

29
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

การประเมินผลการเรียน :
- ภาคทฤษฎี
65 %
วิจัยและจริยธรรม(10 และ 30%) 40%
เครื่องมือวิจัย
25%
- ภาคปฏิบัติ
35 %
สถิติ
25%
เครื่องมือวิจัย
10%
ระดับชั้น
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช (Fairly Good)
พอใช (Fair)
ออน (Poor)
ออนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

คาระดับชั้น
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

1

ความรู
2.2

ประเมินทฤษฏี

4
10-14

2

ความรูและปญญา
2,2,3.1,3.3

สัมมนา อภิปรายและวิเคราะหงานวิจัย

3

ปญญา
3.1, 3.3
การวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1,5.4

ปฏิบัติระหวางการเรียนสถิติ การเรียน
เครื่องมือวิจัย และการคนควาตามที่
มอบหมาย
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ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวนของการ
ประเมิน
10%
(วิจัย)
10%
(เครื่องมือวิจัย)
30%
(วิจัย-จริยธรรม)
15%
(เครื่องมือวิจัย)
25%
(สถิติ)
10%
(เครื่องมือวิจัย)
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู
คุณธรรมจริยธรรม
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1.1,1.2,4.1,4.2

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมิน

พฤติกรรมในชั้นเรียน
พฤติกรรมการทํางาน
การมีสวนรวม อภิปราย

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1 ระบาดวิทยาคลินิก = Clinical epidemiology : the essentials /by เฟลทเชอร, โรเบิรท เอช., เฟลทเชอร,
ซูซานเนดับบลิว., แวกเนอร, เอ็ดเวิรด เอช., มหาวิทยาลัยขอนแกน.
2 การเลือกใชสถิติที่เหมาะสมสําหรับการวิจัย
ศิริชัย กาญจนวาสี., ทวีวัฒน ปตยานนท., ดิเรก ศรีสุโข.กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
[ผูจัดจําหนาย], 2551.พิมพครั้งที่ 5.
3 เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย
สิทธิ์ ธีรสรณ.กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550.พิมพครั้งที่ 1.
4 การวางแผนการทดลองเบื้องตน : การประยุกตและการวิเคราะหดวย SPSS = Introduction to
experimental desi
กมลชนก พานิชการ.นครปฐม : ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม,
2549.
5 การวิเคราะหขอมูลและการใชสถิติในงานวิจัย
ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์.กรุงเทพฯ :ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร(จัดจําหนาย), 2551.พิมพครั้งที่ 1.
6 การวิเคราะหสถิติ : สถิติสําหรับการบริหารและวิจัย
กัลยา วานิชยบัญชา., จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ภาควิชาสถิติ.
กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551.พิมพครั้งที่ 11.
7 การวิจัยเชิงคุณภาพ = Qualitative research
นิศา ชูโต.[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.พิมพครั้งที่ 4.
8 การวิจัยเชิงคุณภาพดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = Qualitative research in health science
ศิริพร จิรวัฒนกุล.กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน, 2552.พิมพครั้งที่ 1.
9 ชีวสถิติสําหรับงานวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
อรุณ จิรวัฒนกุล, มหาวิทยาลัยขอนแกน.ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร.
ขอนแกน : ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551.พิมพ
ครั้งที่ 3 [ฉบับพิมพซ้ํา]
10 เทคนิคการใชสถิติเพื่อการวิจัย
ชูศรี วงศรัตนะ.กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย [ผูจัดจําหนาย], 2553.พิมพครั้งที่ 12.
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11 แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและสถิติวิเคราะห : แนวคิดพื้นฐานและวิธีการ = Experimental research
design an
ชูศรี วงศรัตนะ., องอาจ นัยพัฒน.[กรุงเทพฯ] :คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551.พิมพ
ครั้งที่ 1.
12 แบบแผนการวิจัยเเละสถิติ
สุทิติ ขัตติยะ, วิไลลักษณ สุวจิตตานนท.กรุงเทพฯ : เปเปอรเฮาส, 2553.
13 วิทยาการระบาดเชิงคลินิกและชีวสถิติ = Clinical epidemiology & biostatistics
มานพ คณะโต., มหาวิทยาลัยขอนแกน. คณะแพทยศาสตรภาควิชาเวชศาสตรชุมชน.
ขอนแกน : ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551.พิมพครั้งที่ 2.
14 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ : การจัดการขอมูล การตีความและการหาความหมาย
เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ., กาญจนา ตั้งชลทิพย.
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552.พิมพครั้งที่ 1.
15 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ
สุภางค จันทวานิช.[กรุงเทพฯ ]: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551.พิมพครั้งที่ 8, [แกไขเพิ่มเติม]
16 การวิจัยเชิงคุณภาพดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = Qualitative research in health science
ศิริพร จิรวัฒนกุล.กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน, 2552.พิมพครั้งที่ 1.
17 การสนทนากลุมFucus group discussion.
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน.กรุงเทพฯ : อมร วีชั่น, 2546.
18 การออกแบบการวิจัย : วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและผสมผสานวิธีการ
องอาจ นัยพัฒน.กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย [ผูจัดจําหนาย], 2552.พิมพครั้งที่ 1.
19 ชีวสถิติสําหรับงานวิจัยทางการแพทยจรรยา ภัทรอาชาชัย ปทุมธานี : คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2554.
2. เอกสารและขอมูลแนะนํา
http://www.statistics.com/
http://www.statsoft.com/textbook/
http://www.who.int/research/en/
http://www.socialresearchmethods.net/kb/statdesc.php
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- สังเกตจากพฤติกรรมระหวางการทําสัมมนา และอภิปราย
- สังเกตปฏิสัมพันธ การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปรายระหวางผูสอนกับผูเรียน
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003)
- การสื่อสารและสงขอเสนอแนะกับนิสิตผานเทคโนโลยีสารสนเทศเครือขาย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย
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3. การปรับปรุงการสอน
- การประมวลความคิดเห็นของนิสิตการประเมินการสอนของตนเองและสรุปปญหาอุปสรรคแนว
ทางแกไขเมื่อสิ้นสุดการสอนเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป
- ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนิสิตรุนตอไป
- ปฏิบัติการของเรียนหัวขอสถิติและประเมินตามปฏิบัติการ
- เสริมตัวอยางประกอบการใชสถิติในงานวิจัยระหวางเรียนสถิติเพื่อเสริมการนําไปใชในงานวิจัย
- ปรับปรุงระดับเสียงของสื่อสําหรับการเรียนรู
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบจากการใหคะแนนจากการสุม ตรวจโครงงาน/รายงาน/ขอสอบของคณาจารยอื่นที่
ไมใชทีมผูรวมสอน
- การกําหนดเกณฑประเมินการสัมมนา/รายงาน การนําเสนอหนาชั้นเรียน การมีสวนรวม อภิปราย
และพฤติกรรมในชั้นเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําขอคิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพื่อจัดกลุมเนื้อหาความรูที่ตองปรับปรุงโดยนําไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในรุนตอไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับขอคิดเห็นของนิสิตเพื่อพัฒนาเนื้อหา
สาระใหทันสมัยปรับวิธีการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลใหตรงกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ
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