
มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ขอ้มูลเกี่ยวกบัแนวทางการบรหิาร

จดัการของแต่ละรายวชิาเพื่อใหก้ารจดัการเรยีนการสอนสอดคลอ้งและเป็นไปตามทีว่างแผนไวใ้นรายละเอยีด ของ

หลกัสูตร ซึ่งแต่ละรายวชิาจะกําหนดไวอ้ย่างชดัเจนเกี่ยวกบัวตัถุประสงค์และรายละเอยีดของเน้ือหาความรูใ้น

รายวชิา แนวทางการปลูกฝงัทกัษะต่างๆ ตลอดจนคุณลกัษณะอื่นๆที่นักศกึษาจะได้รบัการพฒันาให้ประสบ

ความสําเรจ็ตามจุดมุ่งหมายของรายวชิา มกีารกําหนดรายละเอยีดเกี่ยวกบัระยะเวลาที่ใชใ้นการเรยีน วธิกีารเรยีน 

การสอน การวดัและประเมนิผลในรายวชิา ตลอดจนหนังสอืหรอืสื่อทางวชิาการอื่นๆทีจ่ําเป็นสําหรบัการเรยีนรู ้

นอกจากน้ียงักาํหนดยทุธศาสตรใ์นการประเมนิรายวชิาและกระบวนการปรบัปรงุ 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดงัน้ี 

หมวดที ่๑ ขอ้มลูทัว่ไป 

หมวดที ่๒  จุดมุง่หมายและวตัถุประสงค ์

หมวดที ่๓ ลกัษณะและการดาํเนินการ 

หมวดที ่๔ การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

หมวดที ่๖ ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

หมวดที ่๗ การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวชิา 
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 ๑ 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวิทยาลยันครพนม 

คณะ/วิทยาลยั   คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 

๑. รหสัและช่ือรายวิชา  ๓๐๓๐๒๒๐๖  ความน่าจะเป็นและสถติ ิ 

๒. จาํนวนหน่วยกิต  ๓(๓-๐-๖)  หน่วยกติ 

บรรยาย-ปฏบิตั ิ

๓. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 

 ในหมวดวชิา เฉพาะ กลุ่ม วชิาแกน ในหลกัสตูร อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา เทคโนโลยี

อเิลก็ทรอนิกส ์

๔. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

 ชื่ออาจารย ์ธนภทัร  มาลลียั พชัรณฎัร ์ แสงออ่น 

๕. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

 ภาคการศึกษา  ๒  / ชัน้ปีท่ี  ๔ 

๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 

 ไมม่ ี

๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพรอ้มกนั  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 

 ไมม่ ี

๘. สถานท่ีเรียน   

 อาคารเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม วนัองัคาร  อาคาร ๐๓๐๔  หอ้ง ๔๓๐๓ 

๙. วนัท่ีจดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 

 ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
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หมวดท่ี ๒   จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

๑.  จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

          เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถนําความรูด้า้นสถติไิปใชใ้นงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

      เพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามรูแ้ละความสามารถในการนาทฤษฎทีางดา้นสถติไิปใชแ้ละมวีตัถุประสงคห์ลกั

เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถ 

      ๒.๑ นําเสนอขอ้มลูโดยใชต้ารางและแผนภมูไิด ้

      ๒.๒ แจกแจงสมาชกิของแซมเปิลสเปซ คาํนวณหา และนบัจาํนวนสมาชกิของเหตุการณ์และแซม

เปิลสเปซได ้

      ๒.๓ คาํนวณความน่าจะเป็นเบือ้งตน้กรณต่ีางๆ ไดแ้ก่ ความน่าจะเป็นทัง้แบบมเีงือ่นไขและไมม่เีงือ่นไข 

      ๒.๔ จาํแนกชนิดของตวัแปรสุม่ คาํนวณคา่แสดงลกัษณะทีส่าํคญัของตวัแปรสุม่ ไดแ้ก่ คา่คาดหวงัคา่

ความแปรปรวน 

      ๒.๕ หาฟงักช์นัความน่าจะเป็นและฟงักช์นัการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบสะสมได ้

      ๒.๖ จาํแนกลกัษณะของชนิดของฟงักช์นัความน่าจะเป็นทัง้แบบต่อเน่ืองและไมต่่อเน่ือง 

      ๒.๗ คาํนวณคา่ความจะเป็นในกรณต่ีางๆ ได ้

      ๒.๘ ประมาณคา่และทดสอบสมมตฐิานทีเ่กีย่วกบัพารามเิตอรส์าํคญัๆ ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ ความแปรปรวน 

สดัสว่น สาํหรบัหน่ึงประชากร และสองประชากรได ้

 

หมวดท่ี ๓   ลกัษณะและการดาํเนินการ 

๑. คาํอธิบายรายวิชา  

 แนะนําพืน้ฐานดา้นความน่าจะเป็นและสถติ ิความน่าจะเป็น ตวัแปรสุม่ การแจกแจงความ น่าจะเป็นแบบ

ไมต่่อเน่ือง การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง การแจกแจงตวัอยา่ง การสุม่ตวัอยา่งและการแจกแจงการ

สุม่ตวัอยา่ง การประมาณคา่ การทดสอบสมมตฐิาน 

Introduction to probability and statistics; probability; random variables; 

discrete probability distributions; continuous probability distributions; sampling distributions; random 

samples and distribution; estimation; hypothesis testing. 

๒. จาํนวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 จาํนวนชัว่โมงบรรยายต่อสปัดาห ์       ๓  ชัว่โมง 

 จาํนวนชัว่โมงฝึกปฏบิตักิารต่อสปัดาห ์ ๐  ชัว่โมง 

 จาํนวนชัว่โมงการศกึษาดว้ยตนเอง ๖  ชัว่โมง 

จาํนวนชัว่โมงทีส่อนเสรมิในรายวชิา   ๐  ชัว่โมง 
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๓. จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 

  วธิกีารใหค้าํแนะนํา 

- นกัศกึษาสามารถตดิต่อผูส้อน เพือ่ขอคาํปรกึษา หรอืแนะนํา ไดต้ลอดเวลา ดว้ยตนเอง หรอืโดยวธิี

สือ่สารทีส่ะดวก ดงัน้ี   สถานทีต่ดิต่อผูส้อน หอ้งพกัอาจารยส์าขาวชิาอเิลก็ทรอนิกส ์ 

- อาจารยจ์ดัใหค้าํปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

- อาจารยต์ดิต่อกบันกัศกึษาทางโปรแกรม Social network เชน่ Facebook, Email 

 

หมวดท่ี ๔   การพฒันาผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 

๑. คุณธรรม จรยิธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 

  รอง 

  - มรีะเบยีบวนิยัและเป็นแบบอยา่งทีด่ ี 

- มคีวามเสยีสละ มเีมตตา กรณุา และชว่ยเหลอืผูอ้ื่น 

 ๑.๒  วธิกีารสอน 

  - ใหค้วามสาํคญัในวนิยัการตรงต่อเวลา การสง่งานภายในเวลาทีก่าํหนด 

- เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาแสดงความคดิเหน็และรบัฟงัความคดิเหน็ของนกัศกึษา 

- ใหน้กัศกึษาแสดงและแลกเปลีย่นความคดิเหน็อยา่งมเีหตุผลและสรา้งสรรคใ์นทุกการเรยีนการ 

สอน 

-ใหง้านอยา่งสมํ่าเสมอและสอดคลอ้งกบัเน้ือหา เพือ่ฝึกทกัษะการคดิ วเิคราะหแ์ละแกป้ญัหา 

โจทย ์

- สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมอยา่งสมํ่าเสมอเพือ่ใหน้กัศกึษาตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อ 

ตนเองและสงัคม โดยการพดูคุยเน้นความรบัผดิชอบต่องาน วนิยั จรรยาบรรณ ความซื่อสตัยต่์อหน้าที ่

 ๑.๓  วธิกีารประเมนิผล 

  - สงัเกตพฤตกิรรมของนกัศกึษาในการปฏบิตั ิ

    - ประเมนิผลจากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในชัน้เรยีน 

  - การตรวจสอบการมวีนิยัต่อการเรยีน การตรงต่อเวลาในการเขา้ชัน้เรยีนและการสง่งาน 

๒. ความรู ้

 ๒.๑  ความรูท้ีต่อ้งไดร้บั 

  หลกั 

- มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

- สามารถเชื่อมโยงศาสตรด์า้นต่าง ๆ เพือ่นามาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชวีติ 

รอง 

  - มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในดา้นภาษาและการสือ่สาร 
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 ๒.๒  วธิกีารสอน 

  - บรรยายทฤษฎพีรอ้มตวัอยา่งการคาํนวณของแต่ละบท และใหน้กัศกึษาไดฝึ้กทกัษะการทาํ 

โจทยป์ญัหาในชัน้เรยีนหลงัการสอนแต่ละบท และสามารถซกัถามขอ้สงสยั 

 ๒.๓  วธิกีารประเมนิผล 

  - สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบอตันยัทีเ่น้นการคดิวเิคราะห ์

  - จากการบา้นทีก่าํหนดใหจ้ากแบบฝึกหดัทา้ยบท 

๓. ทกัษะทางปญัญา 

 ๓.๑  ทกัษะทางปญัญาทีต่อ้งพฒันา 

หลกั 

- สามารถบรูณาการความรูใ้นการจดัการได ้

รอง 

  - มคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละสามารถคดิไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

- สามารถวเิคราะหป์ญัหาและแกป้ญัหาไดอ้ยา่งมเีหตุมผีล 

 ๓.๒  วธิกีารสอน 

  - ใหน้กัศกึษาสามารถซกัถามบทเรยีน เพือ่สรา้งความรู ้ความเขา้ใจก่อนทีท่าํโจทยท์า้ยบท 

 ๓.๓  วธิกีารประเมนิผล 

  - สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นขอ้สอบทีม่กีารคดิคาํนวณและประยกุตค์วามรูท้ีศ่กึษา 

๔. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ 

 ๔.๑  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา 

  รอง 

  - มจีติสาธารณะ รบัผดิชอบต่อตนเองและสว่นรวม 

- สามารถสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งกลุ่มคนหลากหลายได ้

 ๔.๒  วธิกีารสอน 

  - ใหน้กัศกึษามสีว่นรว่มในการคดิ คาํนวณ วเิคราะหโ์จทยต์วัอยา่งในชัน้เรยีน 

- ใหก้ารบา้นแบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีนทุกครัง้ เพือ่ฝึกทกัษะการคดิ วเิคราะหแ์ละคาํนวณโจทย ์

 ๔.๓  วธิกีารประเมนิผล 

  - ประเมนิจากการมสีว่นรว่มในชัน้เรยีน 

- ประเมนิจากความรบัผดิชอบในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๕. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ๕.๑  ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา 

  หลกั 

  - สามารถวเิคราะหข์อ้มลูเชงิตวัเลขไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

- สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการคน้ควา้หาแหล่งความรูท้ีท่นัสมยั 
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- มทีกัษะการสือ่สารทัง้การฟงั พดู อา่นและการเขยีนได ้

รอง 

- สามารถเลอืกใชส้ือ่การนาเสนอต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ๕.๒  วธิกีารสอน 

  - กาํหนดใหท้าํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีน เพือ่ทดสอบความรู ้ความเขา้ใจและฝึกทกัษะการคดิ 

คาํนวณ และแกป้ญัหาโจทย ์

 ๕.๓  วธิกีารประเมนิผล 

  - ตรวจสอบการบา้นทีม่อบหมาย 

๖  ดา้นทกัษะความสามารถ การปฏบิตังิานในโรงงาน สถานประกอบการ 

 ๖.๑  ดา้นทกัษะความสามารถ การปฏบิตังิานในโรงงาน สถานประกอบการ 

  หลกั 

   - ทกัษะในดา้นการบรหิารจดัการอุตสาหกรรมเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส ์

  รอง 

     - ทกัษะการสรา้งสมัพนัธภาพการทีด่ใีนการทาํงานและความรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บั 

มอบหมายทัง้รายบุคคลและรายกลุ่ม ทกัษะการคน้ควา้หาขอ้มลูเพิม่พนูความรูท้างสือ่สารสนเทศต่างๆ 

 ๖.๒  วธิกีารสอน 

  - กาํหนดโจทยก์ารบา้นทีต่อ้งอาศยัทกัษะ การวเิคราะห ์และทกัษะการทาํงาน 

๖.๓  วธิกีารประเมนิผล 

 - ตรวจสอบความถูกตอ้ง กระบวนการคดิ  

หมวดท่ี ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 

๑.  แผนการสอน 

  

สปัดาหท์ี ่ หวัขอ้/รายละเอยีด จาํนวน

ชัว่โมง 

กจิกรรมการเรยีนการสอน 

และสือ่ทีใ่ช ้

ชื่อผูส้อน 

๑ - แนะนํารายวชิา  

ความหมายของสถติ ิการเกบ็

รวบรวมขอ้มลู การนาเสนอ

ขอ้มลู 

๓ ๑.ปฐมนิเทศและอธบิาย

แนวการสอน 

๒.บรรยายประกอบแผน่

ความรู ้เอกสาร

ประกอบการสอน 

๓.อบรมจรยิธรรม 

คุณธรรม 

๔.สรปุ 

อ. ธนภทัร  มาลี

ลยั 

อ. พงศพ์ทัธ ์ 

มงัคละครี ี

๒ การวดัแนวโน้มสูส่ว่นกลาง ๓ ๑.บรรยายประกอบแผน่ อ. ธนภทัร  มาลี



มคอ. ๓     
 

 ๖ 

การวดัการกระจาย การวดั

ตําแหน่งของขอ้มลู 

การวดัความโดง่และความเบ ้

ความรู ้เอกสาร

ประกอบการสอน 

๒.อบรมจรยิธรรม 

คุณธรรม 

๓.สรปุ 

๔.ตอบคาํถาม 

ลยั 

อ. พงศพ์ทัธ ์ 

มงัคละครี ี

๓-๔ เทคนิคการนบั ความน่าจะ

เป็นเบือ้งตน้ 

ความน่าจะเป็นแบบมเีงือ่นไข 

๖ 1. บรรยายประกอบแผน่

ความรู ้เอกสาร

ประกอบการสอน 

1. อบรมจรยิธรรม 

คุณธรรม 

3. สรปุ 

4. ตอบคาํถาม 

อ. ธนภทัร  มาลี

ลยั 

อ. พงศพ์ทัธ ์ 

มงัคละครี ี

๕-๖ ตวัแปรสุม่ คุณสมบตัขิองตวั

แปรสุม่ การแจกแจงความ

น่าจะเป็นแบบไมต่่อเน่ืองและ

แบบต่อเน่ือง 

๖ 1. บรรยายประกอบแผน่

ความรู ้เอกสาร

ประกอบการสอน 

1. อบรมจรยิธรรม 

คุณธรรม 

3. สรปุ 

4. ตอบคาํถาม 

อ. ธนภทัร  มาลี

ลยั 

อ. พงศพ์ทัธ ์ 

มงัคละครี ี

๗ การแจกแจงความน่าจะเป็น

รว่ม 

๓ ๑.บรรยายประกอบแผน่ 

ความรู ้เอกสาร

ประกอบการสอน 

๒.อบรมจรยิธรรม 

คณุธรรม 

๓.สรปุ 

๔.ตอบคาํถาม 

อ. ธนภทัร  มาลี

ลยั 

อ. พงศพ์ทัธ ์ 

มงัคละครี ี

๘ สอบกลางภาค ๓   

๙ การแจกแจงความน่าจะเป็น

ของ 

ตวัแปรสุม่แบบไมต่่อเน่ือง 

๓ ๑.บรรยายประกอบแผน่ 

ความรู ้เอกสาร

ประกอบการสอน 

๒.อบรมจรยิธรรม 

คุณธรรม 

อ. ธนภทัร  มาลี

ลยั 

อ. พงศพ์ทัธ ์ 

มงัคละครี ี
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 ๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.สรปุ 

๔.ตอบคาํถาม 

๑๐ การแจกแจงความน่าจะเป็น

ของตวัแปรสุม่แบบต่อเน่ือง 

๓ ๑.บรรยายประกอบแผน่ 

ความรู ้เอกสาร

ประกอบการสอน 

๒.อบรมจรยิธรรม 

คุณธรรม 

๓.สรปุ 

๔.ตอบคาํถาม 

อ. ธนภทัร  มาลี

ลยั 

อ. พงศพ์ทัธ ์ 

มงัคละครี ี

๑๑ ทฤษฎกีารสุม่ตวัอยา่ง ๓ ๑.บรรยายประกอบแผน่ 

ความรู ้เอกสาร

ประกอบการสอน 

๒.อบรมจรยิธรรม 

คุณธรรม 

๓.สรปุ 

๔.ตอบคาํถาม 

อ. ธนภทัร  มาลี

ลยั 

อ. พงศพ์ทัธ ์ 

มงัคละครี ี

๑๒-๑๕ การประมาณคา่และการ

ทดสอบสมมตฐิานเกีย่วกบั

คา่เฉลีย่ สดัสว่น 

และความแปรปรวน 

๑๒ ๑.บรรยายประกอบแผน่

ความรู ้เอกสาร

ประกอบการสอน 

๒.อบรมจรยิธรรม  

คุณธรรม 

๓.สรปุ 

๔.ตอบคาํถาม 

อ. ธนภทัร  มาลี

ลยั 

อ. พงศพ์ทัธ ์ 

มงัคละครี ี

๑๖ สอบปลายภาค ๓   

รวมจาํนวนชัว่โมงตลอดภาคการศึกษา ๔๘   
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๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม

ท่ี 

 

ผลการเรียนรู้ 

Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล

นักศึกษา 

สปัดาหท่ี์

ประเมิน 

สดัส่วนของ

การประเมินผล 

๑ หมวด ๔  

๑.๓, ๑.๔ 

การสงัเกต การเขา้หอ้งเรยีน ๑-๑๕ ๑๐% 

๒ หมวด ๔  

๒.๑, ๒.๓, ๔.๒, ๔.๓, 

๕.๑, ๕.๒, ๕.๓, ๕.๔ 

แบบฝึกหดั และงานที่

มอบหมาย 

๑-๑๕ ๒๐% 

๓ หมวด ๔ 

๒.๑, ๒.๓, ๓.๑, ๓.๒ 

การสอบกลางภาค ๘ ๓๐% 

๔ หมวด ๔  

๑.๓, ๑.๔, ๔.๒, ๔.๓  

การประเมนิพฤตกิรรมดา้น

คุณธรรม จรยิธรรม และ

ความรบัผดิชอบ 

๑-๑๕ ๑๐% 

๕ หมวด ๔  

๒.๑, ๒.๓, ๓.๑, ๓.๒ 

การสอบปลายภาค ๑๖ ๓๐% 

 

หมวดท่ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ตาํราและเอกสารหลกั 

เอกสารประกอบการสอน ความน่าจะเป็นและสถติ ิ

๒. เอกสารและข้อมลูสาํคญั 

  

 ๓. เอกสารและข้อมลูแนะนํา 

- e-learning ของสถาบนัการศกึษาต่างๆ 

- Website ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายวชิา 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

๑. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิาน้ี ทีจ่ดัทาํโดยนกัศกึษา ไดจ้ดักจิกรรมในการนําแนวคดิและความเหน็ 

จากนกัศกึษา ไดด้งัน้ี 

 - นกัศกึษาประเมนิประสทิธผิลของรายวชิา ซึง่ประกอบดว้ยเน้ือหา วธิกีารสอน การจดักจิกรรมการ 

เรยีนการสอน การใชส้ือ่สนบัสนุนการเรยีนการสอน และการใหข้อ้เสนอแนะของนกัศกึษา โดยนกัศกึษา 

ประเมนิผา่นทางระบบอนิเตอรเ์น็ตของมหาวทิยาลยั 
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 ๙ 

๒.  กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

- พจิารณาผลการเรยีนของนกัศกึษาและงานทjีมอบหมาย 

- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรูโ้ดยกรรมการหลกัสตูร 

๓.  การปรบัปรงุการสอน 

- จดักจิกรรมในการระดมสมองและหาขอ้มลูเพิม่เตมิในการปรบัปรงุ 

- พฒันาสือ่การสอนและเอกสารประกอบการเรยีนการสอน 

- ปรบัวธิกีารสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

- การทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ โดยการสงัเกต สมัภาษณ์ สอบถาม และตรวจสอบผลการ 

ประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษา หรอืงานทีม่อบหมาย 

- การทวนสอบจากผลการเรยีนรูแ้ต่ละรายหวัขอ้  

๕.  การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา 

  การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิาน้ีโดย 

- การสนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหวา่งผูเ้รยีนกบัผูส้อน 

- กรอกแบบประเมนิทีจ่ดัทาํโดยมหาวทิยาลยั 

- เปิดใหส้ง่ขอ้เสนอแนะผา่นทางชอ่งทางออนไลน์ 

กลยทุธก์ารประเมนิการสอน กระทาํดงัน้ี 

- ผลการทดสอบของนกัศกึษา 

- พฤตกิรรมของนกัศกึษาทีส่งัเกตได ้

จากขอ้มลูทีไ่ดนํ้าผลมาปรบัปรงุการเรยีนการสอนในครัง้ต่อไป 
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