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 รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/วทิยาลยั/ภาควชิา     สาขาวชิาการจดัการธุรกิจอาหาร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
                                          มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ช่ือรายวชิาและรหัส    ST183   สถิติเพื่อธุรกิจอาหาร( Statistics for Food Business ) 
1.2 จ านวนหน่วยกติ       3 หน่วยกิต     3(3-0-6)   
1.3 หลกัสูตรทีใ่ช้รายวชิานี ้

การจดัการธุรกิจอาหาร  
1.3.1 ประเภทของรายวชิา  

                 พื้นฐาน 

1.4 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
 ผศ. นภาพร  อุทยานวฒิุกุล  

1.5 ระดับช้ันปีทีเ่รียน 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1              

1.6 บุรพวชิา (pre-requisite) ส าหรับรายวชิานี ้(ถ้ามี)    
ไม่มี 

1.7 วชิาทีต้่องเรียนร่วมกบัรายวชิานี ้(ถ้ามี)  
ไม่มี 

1.8 สถานทีเ่รียน 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  กรุงเทพมหานคร 

1.9 วนัทีจั่ดท าประมวลการสอนรายวชิา หรือวนัทีม่ีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด  
5 มกราคม พ.ศ.2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา  
         เพื่อใหน้กัศึกษา มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัสถิติส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจอาหาร   

และการใชโ้ปรแกรม Numbers และ StatPad ใน  iPad Air 
2.2 วตัถุประสงค์ในการพฒันาปรับปรุงรายวชิา  

      1. เพื่อใหน้กัศึกษา สามารถน าสถิติไปใชใ้นชีวติประจ าวนัและธุรกิจดา้นอาหาร 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมNumbers และ Stats Pad ใน  iPad Air  ได ้     
      2. อ่านผลท่ีวเิคราะห์ไดจ้ากโปรแกรม Numbers   Stats Pad ใน  iPad Air  
และสามารถหาขอ้สนเทศจากขอ้มูลได ้  

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

3.1 ค าอธิบายรายวชิา  
      หลกัการพื้นฐานทางสถิติ  วธีิการทางสถิติในการวจิยัและปฏิบติังาน  เพื่อใชป้ระยกุตใ์นการวเิคราะห์ปัญหาทางธุรกิจและ 
การตดัสินใจภายใตภ้าวะความเปล่ียนแปลง  วธีิการน าขอ้มูลในอดีตมาใชใ้นการพยากรณ์  วธีิการทดสอบสถิติท่ีไม่ใชพ้ารามิเตอร์   
การวเิคราะห์ความแปรปรวน  วธีิการพยากรณ์  การวเิคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์  
ทฤษฎีการตดัสินใจและการควบคุมคุณภาพ  
โดยเนน้การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการเรียนการสอนเพื่อประยกุตก์บัขอ้มูลทางธุรกิจอาหารท่ีเกิดข้ึนจริง  

 
3.2 จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

       
สอนเสริม 

 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 
 

45  ชัว่โมง/ภาคการศึกษา ไม่มี ไม่มี 6 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

3.3 การจัดเวลาและจ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการ 
- อาจารยผ์ูส้อนแจง้แก่นกัศึกษาเก่ียวกบัสถานท่ี และเวลาเขา้พบ ในชัว่โมงแรกของการสอน  
- อาจารยผ์ูส้อนจดัเวลา office hour ใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษา  
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1 การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 

(1) การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
- 

ใหน้กัศึกษาตระหนกัและมีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดม้อบหมายทั้งของตนเองและผลงานของกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมาย 
มีวนิยัต่อการเรียน ส่งมอบงานท่ีมอบหมายตามเวลาท่ีก าหนด เคารพในการแสดงออกทางความคิดของผูร่้วมงาน 
และการรับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน  

(2) กลยุทธ์การสอนทีจ่ะใช้พฒันาคุณธรรมและจริยธรรม    
- อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพในการสอน 
- เนน้การเขา้ชั้น เรียนตรงเวลาและการแต่งกายใหเ้ป็นตามระเบียบของมหาวทิยาลยั  
- มอบหมายใหน้กัศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผูน้ า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผดิชอบ 
- การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของอาจารย์  

        (3) วธีิการประเมินผลการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม 
- ประเมินผลจากพฤติกรรมของนกัศึกษา  การตรงต่อเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน  

การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย การเขา้ร่วมกิจกรรม 
- ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
- ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

4.2 ความรู้ 
(1) ความรู้ 

     - มีความรู้พื้นฐานทางสถิติ  
      -มีความรู้ในการรวบรวมขอ้มูลจากตวัอยา่งเพื่อน ามาประมาณและทดสอบค่าของประชากร 
      -น าสถิติไปใชไ้ดถู้กตอ้งและมีความรู้ในการคาดการณ์ขอ้มูลในเชิงธุรกิจอาหาร 

              -ใชโ้ปรแกรม Numbers และ Stats Pad ใน  iPad Air ได ้พร้อมทั้งการแปรผลท่ีได ้
(2) กลยุทธ์การสอนทีจ่ะใช้การพฒันาความรู้ 

นกัศึกษาสามารถศึกษาเอกสาร ก่อนเขา้ชั้นเรียนพร้อมทั้งท ากิจกกรรมการเรียนล่วงหนา้ก่อนเขา้ชั้นเรียน บน 
iTuneU มอบหมายงาน  ในการวเิคราะห์ขอ้มูลจริงท่ีรวบรวมมาได ้น าตวัอยา่งท่ีเลือกไดน้ ามาวเิคราะห์  
และแปลผล ตามหวัขอ้ท่ีไดรั้บหมอบหมาย  ใหศึ้กษาคน้ควา้ความรู้ทางอินเตอร์เนต    เนน้การสอนแบบ iHybrid 
learning     
(3) วธีิการประเมินผลความรู้ทีไ่ด้รับ 

ประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียนและการสอบวดัความรู้ โดยท าการทดสอบ ยอ่ย on-line   โดยใช ้ google doc  
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และ moodle สอบกลางภาค   และสอบปลายภาค 
   

 
4.3 ทกัษะทางปัญญา       

(1) ทกัษะทางปัญญา 
      สามารถสืบคน้ ประมวลขอ้มูล แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวเิคราะห์ปัญหาดว้ยตนเอง  
      สามารถน าความรู้ไปต่อยอดและประยกุตใ์ชใ้นภารกิจท่ีไดรั้บหมอบหมายท่ีเป็น  
ประโยชน์ต่อตนเองและต่อหน่วยงานในการท างาน 
(2) กลยุทธ์การสอนทีจ่ะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา 

ฝึกวเิคราะห์ปัญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา และศึกษาจากตวัอยา่ง  
 (3) วธีิการประเมินผลทกัษะทางปัญญา 

- ประเมินจากการวเิคราะห์ การทดสอบยอ่ย   
 

4.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(1) ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

เนน้การท างานร่วมกนั 
การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานโดยมีการท างานเป็นกลุ่มซ่ึงจะตอ้งช่วยเหลือแบ่งงานยอ่ยโดยมอบหมายใหช่้วยกนัคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติม 
เพื่อใชว้เิคราะห์ปัญหา เขียนรายงานและเสนอแนวทางการวเิคราะห์ปัญหา โจทยห์รือกรณีศึกษาในชั้นเรียน 
(2) กลยุทธ์การสอนทีจ่ะใช้ในการพฒันาทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

สอนโดยมีกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนโดยมีกิจกรรมท างานเป็นรายบุคคลและกลุ่มตามภาระงานท่ีมอบหมาย 
เพื่อใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบและท างานไดก้บัผูอ่ื้นได ้ 
(3) วธีิการวดัและประเมินทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

การประเมินจากการแสดงออกอยา่งมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ประเมินผลงานจากรายงาน การน าเสนอผลงานของนกัศึกษา 
และประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 

4.5 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1) ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

- การคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต  
- การน าเสนอขอ้มูลใหเ้ขา้ใจง่าย  
- การใช ้iPad Airในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
- การวเิคราะห์ และเลือกใชก้ระบวนการทางสถิติท่ีเหมาะสมในการวเิคราะห์ 

(2) กลยุทธ์การสอนทีจ่ะใช้ในการพฒันาทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ  
- เอกสารท่ีใชใ้นการเรียนจะข้ึนใน iTune U   
- ก าหนดกิจกรรมก่อนเขา้เรียนซ่ึงมีระบบการเตือนผา่น iTune U 
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- การสอนใช ้PowerPoint ,Nmbers และ Stats Pad ประกอบการสอนในชั้นเรียน  
-แบบทดสอบท าใน google doc  และ moodle 
 

(3) วธีิการประเมินผลทกัษะการวเิคราะห์การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ประเมินจากการแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของนกัศึกษา โดยสุ่มดูจากหนา้จอของ iPad Air ผา่นApple TV การทดสอบในชั้นเรียน 

โดยพิจารณาจากความสามารถในการใชท้กัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อน าเสนอ อธิบาย 
และอภิปรายผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 วธีิการสอน (Teaching Approach) และการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
    (Student – Centered Approach)  
       □ การบรรยาย (Lecture) □ การเรียนรู้โดยใชห้วัขอ้ปัญหา (Problem-based Learning) 
 □ การฝึกปฏิบติั (Practice) □ การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)  
 □ การอภิปราย (Discussion)□ การเรียนรู้โดยกิจกรรมการวจิยั (Research-based-Learning) 
 □ การสัมมนา (Seminar) □ การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
         ( Online Learning/Internet-based-Learning) 
 □  การเรียนการสอนแบบ  iHybrid  Learning  System 
 □  การเรียนรู้เป็นรายบุคคล  (Individual  Study)   
 □  การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  (Self-study) 
 □   การเรียนรู้จากการท างาน  (Work-based  Learning) 
 □ กรณีศึกษา (Case Study)    □ อ่ืน ๆ (Others) (Please specify)..............................................         

 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
 □ รูปภาพ (Pictures)  □ ส่ือน าเสนอในรูปแบบ  PowerPoint 
 □ ของจริง (Authentic Material) □  โปรแกรมส าเร็จรูป Numbers Stats Pad 
 □ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media)   iTune U                              
 □ อ่ืน ๆ Others (Please specify) eclicker และ Moodle                                                                                                                                                

 กจิกรรมส าหรับนักศึกษา (Student Activities) 
 □ การคน้ควา้ขอ้มูล (Data/Information Search)   □ เกมส์ (Games) 
 □ การระดมสมอง (Brainstorming)      □ สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
 □ การน าเสนอ (Presentation)        □ การส ารวจขอ้มูล (Survey)  
 □ การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)      □ การฝึกภาคสนาม (Field Work)   
 □ การทดลอง (Experiment)          □ การศึกษาดูงาน (Field Trip) 
 □ การเชิญผูมี้ประสบการณ์มาสอนเสริม  □  การส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการ 
       □ อ่ืนๆ (ระบุ) Others (Please specify)...................................................................................................... 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด/กจิกรรมทีจั่ดให้ 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

ผู้สอน 

1 บทท่ี 1 
ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม 

3 ผศ.นภาพร อุทยานวฒิุกุล 

2 บทท่ี 1 
ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม 
(ต่อ) 

3 

3 บทท่ี 1 
ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม 
(ต่อ) 
บทท่ี 2 การสุ่มตวัอยา่งและการแจกแจงค่าท่ีไดจ้ากตวัอยา่ง 

3 

4 บทท่ี 2 
การสุ่มตวัอยา่งและการแจกแจงค่าท่ีไดจ้ากตวัอยา่ง(ต่อ) 

3 

5 บทท่ี 2 
การสุ่มตวัอยา่งและการแจกแจงค่าท่ีไดจ้ากตวัอยา่ง(ต่อ) 

3 

6 บทท่ี 3 ทฤษฎีการตดัสินใจเบ้ืองตน้ 3 

7 บทท่ี 3 ทฤษฎีการตดัสินใจเบ้ืองตน้(ต่อ) 3 
 สอบกลางภาค   

8 บทท่ี 4 การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน 3  
 9 บทท่ี 4 การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน(ต่อ) 3 

10 บทท่ี 4 การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน(ต่อ) 3 

11 บทท่ี 5 การวเิคราะห์ความแปรปรวน 3 

12 บทท่ี 6 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ 3 

13 บทท่ี 7 การวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย 3 

14 บทท่ี 8 การวเิคราะห์อนุกรมเวลา 3 

15 บทท่ี 9 การควบคุมคุณภาพ 3 

 สอบปลายภาค   
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แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที ่
ผลการเรียนรู้*  

 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลากา
รประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 
1 คุณธรรม จริยธรรม  

(1) มีวนิยั ตรงเวลา 
และมีความรับผดิชอบสูงทั้งต่อตนเอง 
วชิาชีพและสังคม 
(2) 
แสดงความช่ือสัตยสุ์จริตอยา่งสม ่าเสม
อ 
(3) 
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยคุณธรรมและจริยธรร
ม 
(4) 
เคารพในระเบียบและกฎเกณฑข์ององค์
กรและสังคม 

 
(1) การเขา้ชั้นเรียน ตรงเวลา 
และการรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมาย 
 
(2) การรับผดิชอบในงานกลุ่มท่ีมอบหมาย 
 
(3) การรับผดิชอบในงานกลุ่มท่ีมอบหมาย 
 
(4) การปฏิบติัตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 

1-15 

2 ความรู้ 
(1) มีความรู้ใน 
วชิาสถิติเเพื่อใชใ้นการวเิคราะห์การจดั
การดา้นธุรกิจอาหาร  
(2) 
เขา้ใจและสามารถวเิคราะห์ขอ้มูลทางด้
านอาหารได ้
(3) 
สามารถน าหลกัการและทฤษฎีทางสถิติ
ไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
(4) 
เขา้ใจและสามารถวเิคราะห์หลกัการขอ
งศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและน ามาใชเ้ป็น

 
(1) การตอบค าถาม 
 
  
(2) การตอบค าถาม 
การทดสอบยอ่ยและการสอบ 
 
(3) การตอบค าถาม 
การท ารายงานและการสอบ 
(4) การตอบค าถาม 
การท ารายงานและการสอบ 

1-15 
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กจิกรรมที ่
ผลการเรียนรู้*  

 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลากา
รประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 
พื้นฐานในดา้นการจดัการธุรกิจอาหาร 

3 ทกัษะทางปัญญา 
(1) 
มีความสามารถในการวเิคราะห์สถานก
ารณ์ โดยใชห้ลกัการท่ีไดเ้รียนมา 
ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปประยกุต์
ในสถานการณ์จริงได ้
(2) 
สามารถแกปั้ญหาทางการจดัการธุรกิจ
อาหารไดโ้ดยน าหลกัการต่างๆ 
มาอา้งอิงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(3) มีความใฝ่หาความรู้ 

 
(1) การน าเสนอรายงาน 
การท ารายงานและงานท่ีมอบหมาย 
 
 
(2) การน าเสนอรายงาน 
การท ารายงานและงานท่ีมอบหมาย 
 
(3) การน าเสนอรายงาน 
การท ารายงานและงานท่ีมอบหมาย 

1-15 

4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 
(1) 
สามารถท างานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
(2) 
มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบห
มาย 
(3) 
สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และ
วฒันธรรมองคก์ร 
(4) 
มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในอง
คก์รและบุคคลทัว่ไป 
(5) มีภาวะผูน้ า 

 
 

(1) การท างานกลุ่มท่ีมอบหมาย 
 
(2) ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
(3) 
การท างานกลุ่มท่ีมอบหมายและการปฏิบติัตา
มขอ้ตกลงและระเบียบ 
(4) การท างานกลุ่มท่ีมอบหมาย 
 
(5) การท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
การน าเสนอผลงาน 

1-15 

5 ทกัษะการวเิคราะห์ 
การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1) 

 
 
(1) การน าเสนอผลงานและการท ารายงาน 

1-15 
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กจิกรรมที ่
ผลการเรียนรู้*  

 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลากา
รประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 
มีทกัษะการใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งมีประ
สิทธิภาพ 
(2) 
สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในกา
รเก็บรวมรวมขอ้มูล และการน าเสนอ 
(3) 
ใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในก
ารวเิคราะห์และน าเสนอ 

 
(2) การท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
การน าเสนอผลงาน 
การตอบขอ้ซกัถามในชั้นเรียนและในการน าเ
สนอผลงาน 
(3) การท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
การน าเสนอผลงาน 

 
 
 
 
 

 
 
การประเมิน 

งานทีจ่ะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น 
การเขียนรายงาน โครงงาน การสอบย่อย  
การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค) 

สัปดาห์ที่
ก าหนด 

สัดส่วนของ 
การประเมินผลปลาย

ภาค 
1 การทดสอบยอ่ย  3-15 30% 
2 การสอบกลางภาค 8 30% 
3 การสอบปลายภาค 17 40% 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

6.1 ต าราทีก่ าหนด 
เอกสารประกอบการสอนวชิา ST183   สถิติเพื่อธุรกิจอาหาร โดย ผศ.วไิลพร เสน่หา และ ผศ.นภาพร อุทยานวฒิุกุล 
6.2 หนังสืออ้างองิ 

 A Casebook for in Statistics and Data Analysis,Samprit Chatterjee,Mark S&Jeffrey,1995,USA. 
 A Data-Based Approach to Statistics,Ronald L.Iman,1994,USA. 
 Basic Business Statistics ,Mark L Berenson & David MLevine ,1999,USA. 
 Contemporary Statistics A Computer Approach,Sheldon & Florence Gordon,1994,USA. 
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 Grade Excersicse in Statistics for AS and A2,Ricahrd Norris,UK,2000. 
 Probability and Statistics for Engineering and the Sciences,Jay L.Devore,USA,2000. 
 Statistics for Engineers and Sciencetist,Wesley Barnes,Singapore,1994. 
 Statistics Laboratory Manual, experiments using Minitab Gerald Keller,an imprint of wadsworth 

publishing company ,belmont,california,1994 
 Statistics Methord for Engineers,G.Geoffrey Vining,USA,1998. . 

 
  
6.3 ทรัพยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ      
- Application : Numbers ,StatPad  
-ส านกังานสถิติแห่งชาติ   www.nso.go.th 
-ส านกังานคณะกรรมกาอาหารและยา :www.fda.moph.go.th  
 

 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  

7.1 กลยุทธ์เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นจากนักศึกษาเกีย่วกบัความมีประสิทธิผลของรายวชิา 
ใหน้กัศึกษาทุกคนท าการประเมินการสอนของอาจารยผ์า่นเคร่ืองออนไลน์ของมหาวทิยาลยั  

และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวชิา 
7.2 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยวธีิการอ่ืนๆ  

จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบตามบทเรียน 
7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  

สาขาวชิาก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนกลยทุธ์การสอนทุกภาคการศึกษา 
มีการฝึกอบรมกลยทุธ์การสอนใหม่ๆ ทุกปี 
อาจารยป์ระชุมหารือปัญหาการเรียนรู้ของนกัศึกษาและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 
7.4 กระบวนการพสูิจน์มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวชิาของนักศึกษา  

ผูส้อนพิจารณาจากผลการทดสอบ 
รวมทั้งสาขาวชิามีคณะ กรรมการประเมินผลการศึกษา ประเมินขอ้สอบและผลการสอบ 
ความเหมาะสมของการใหค้ะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดบัขั้นคะแนน  
7.5 การทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  

อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมินการสอนโดยนกัศึกษา คะแนนสอบ พฤติกรรมของนกัศึกษา 
เขา้ท่ีประชุมในกลุ่มผูร่้วมสอน เพื่อวเิคราะห์ปัญหา ทบทวนเน้ือหาท่ีสอนและกลยทุธ์การสอนท่ีใช ้

http://www.nso.go.th/
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หากมีการเปล่ียนแปลงการด าเนินการจะน าเสนอในท่ีประชุมสาขาวชิาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 


