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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.

รหัสและชื่อรายวิชา
กบ ๑๙๒ สถิติและการวิจัยพื้นฐานทางกายภาพบําบัด
PX 192 Basic statistic and research in Physical therapy

2.

จํานวนหนวยกิต
2 (2-0-4)

3.

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาเลือกเสรี

4.
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อ.ดร.ทิพวัลย มีแตม
tippawano@swu.ac.th
อ.ดร.ยุภาภรณ รัตนวิจิตร
yupapornr@g.swu.ac.th
อ.ดร.ณัฐกาญจน รุณรงค
nuttakarn@swu.ac.th
อ.ดร.จิราภรณ วรรณปะเข
jirabhorn@swu.ac.th
อ.ดร.นิธินันท ชัยคีรี
nithinun@swu.ac.th
อ.ดร.ภัทริยา อินโทโล
pattariy@swu.ac.th
อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ
kanogwun@swu.ac.th
อ.ดร.ประภาวดี ภิรมยพล
prapawad@g.swu.ac.th
อ.ดร.ทศพล เจศรีชัย
tossaphon@swu.ac.th
5.

ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 1

6.

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
–ไมมี-

7.

รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
–ไมมี-
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อาจารยผูประสานงานรายวิชา (หลัก)
อาจารยผูประสานงานรายวิชา (รอง)
อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน
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8.

สถานที่เรียน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9.

วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1.

จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตสามารถ
1.1 อธิบายความรูเบื้องตนทางดานกระบวนการวัดการประเมิน การใชแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับ
การวิจัย (2.5)
1.2 ระบุสถิติเบื้องตนที่ใชในวิจัยได (2.5)
1.3 แปลผลการวิจัยเพื่อเชื่อมโยงไปสูการใชจริงทางคลินิก (2.5)
1.4 คิดวิเคราะหและอภิปรายงานวิจัยดานระบบกระดูกและกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ระบบเด็กในดานกระบวนการและการเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสมในงานวิจัย
(3.1, 4.2)
1.5 แสดงออกถึงพฤติกรรมในการมีระเบียบวินัยในระหวางการเรียน (1.2)
1.6 สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ (5.3)
1.7 ทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น (4.2, 4.3)

2.

วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงตามผลการประเมินและขอเสนอะแนะจากปการศึกษาที่ผานมา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1.

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากระบวนการวัดการประเมินและสถิติพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการวิจัยทางกายภาพบําบัดในระบบ
ตางๆรวมถึงการอธิบายและสรุปผลการวิจัยเพื่อเชื่อมโยงไปสูการใชทางคลินิก
2.

จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย/สัมมนา

สอนเสริม

ศึกษาดวยตนเอง

14/16 ชม. ตอภาคการศึกษา

ตามความตองการของนิสิตเฉพาะราย

4 ชม.
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

- อาจารยประจํารายวิชาประกาศรายละเอียดของวิชา และชองทางสําหรับนิสิตในการติดตออาจารยเพื่อรับ
คําปรึกษา (อีเมล และ เบอรหองพัก) ซึ่งนิสิตสามารถติดตอเพื่อรับคําปรึกษา
4.ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรมจริยธรรม
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2. ความรู
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3. ทักษะทางปญญา
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5. ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
4. ความสัมพันธ
การสื่อสารและ
ระหวางบุคคลและ
การใช
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
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3
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6. ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ

1

2

3

4



1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาและสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมไปพรอมกับการเรียนรูทั้งทางดานทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติเพื่อสามารถใหผูเรียนนําไปใชในการรักษาและกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด แก
ผูอื่นและสังคมสวนรวม โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. ไมประเมิน
2. มีคานิยมแนวคิดที่ถูกตอง สามารถแยกแยะ ความดี ความชั่ว และจัดการกับปญหาจริยธรรม
ในการดํารงชีพได
3. เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด
5. ไมประเมิน
1.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาทฤษฎี
2 .สงเสริมใหตระหนักถึงหนาที่ ความรับผิดชอบของตนเอง
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหนาที่ งานที่ไดรับมอบหมายตลอดรายวิชา
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีสวนรวม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมตางๆ
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2. ความรู

2.1ความรูที่ตองไดรับ
นิสิตกายภาพบําบัดตองมีความรูในเกี่ยวกับกระบวนการทําวิจัย สถิติ วิธีการวัด การประเมิน การใช
แบบสอบถาม ในสาขาตางๆทางกายภาพบําบัด รวมถึงสามารถเชื่อมโยงผลจากงานวิจัยเพื่อนําไปใช
ทางคลินิกได โดยมีการประเมินดังนี้
1. ไมประเมิน
2. มีความรูในศาสตรที่เปนพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางเปนระบบ
3. ไมประเมิน
4. ไมประเมิน
5. มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยพื้นฐาน
2.2 วิธีการสอน
1. จัดรูปแบบการเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการการวิจัยทางกายภาพบําบัด ทั้งในรูปแบบของบรรยาย
และการสัมมนา
2. จัดการสัมมนา การอภิปราย งานวิจัยที่เกี่ยวของทางกายภาพบําบัด
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการสอบบรรยาย
2. ประเมินผลจากการแสดงความรูความเขาใจ ความสามารถในกิจกรรมในชั้นเรียนจากการสัมมนา
3. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงาน ตามที่กําหนดในรายวิชา
3. ทักษะทางปญญา
1.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
นิสิตตองมีความสามารถในการเรียนรู คนควา และสรางสรรคทักษะทางปญญา เพื่อพัฒนาไปสูความ
เปนนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณการเรียนรูจึงมุงเนนใหนิสิตคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยกําหนด
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํางานวิจัย
3. สามารถคิ ดวิ เ คราะห อย างเปน ระบบ โดยใชองคความรูทางวิช าชีพและความรูอื่นที่เกี่ย วของ
เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ปลอดภัยและ มีคุณภาพในการใหบริการทางกายภาพบําบัด
4. ไมประเมิน
1.2 วิธีการสอน
1. สงเสริมใหเกิดเจตคติที่ดีในการคนควาศึกษาดวยตนเองอยางตอเนื่อง
2. การจัดสัมมนาโดยใหนิสิตนําเสนอความรูทางวิชาการดานงานวิจัย
3. การทํางานที่ไดรับมอบหมายโดยมุงเนนการเรียนรูและคนควาหรือ นําเสนอรายงานที่เกี่ยวกับ

สาขาวิชากายภาพบําบัดหรือสาขาที่เกี่ยวของ
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1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการแสดงความรูความเขาใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห ในการสัมมนา
2. ประเมิ น ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห และแก ไ ขป ญ หา โดยการนําเสนอรายงานในชั้น

เรียน
3. ประเมินผลจากการสอบบรรยาย

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
นิสิตตองมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับ ทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อให
สามารถทํางานรวมกันไดตองมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และเรียนรูที่จะพัฒนาตนเอง
ใน
ศาสตรของวิชาชีพและศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยกําหนดผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ไมประเมิน
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม
3. สามารถทํ างานเป น ที ม ในบทบาทผู นํ า และสมาชิ ก ในที ม สุ ข ภาพในบริ บ ทหรื อ สถานการณ ที่
แตกตางกัน
4. ไมประเมิน
4.2 วิธีการสอน
1. จัดประสบการณการเรียนรูที่เนนการมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนและผูสอนโดยใชรูปแบบ
ของกิจกรรมกลุมเพื่อผลักดันใหเกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนและผูสอน อัน
จะนําไปสู การฝกที่จะสรางความสัมพันธระหวางบุคคล
2. จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหทํางานเปนทีมและการแสดงออกของภาวะผูนําและผูตามทาง
วิชาการในหลากหลายสถานการณ ตลอดจนกลาแสดงความคิดเห็นของตนและ
พรอมที่
จะยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่น
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะรวมการสัมมนา
3. ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ไดรับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. ไมประเมิน
2. ไมประเมิน
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3. สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใชรูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1. สงเสริมใหนิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสิต
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หนา 6

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน

จ.7 ม.ค. 2562

9.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
9.30-10.30
10.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.00

1
1
1
1
1
2

9.30-11.30

2

2

จ.14 ม.ค. 2562

3
4
5

จ.21 ม.ค. 2562
จ.28 ม.ค. 2562
จ.4 ก.พ. 2562

6
7
8
9
10
9

จ.11 ก.พ. 2562
จ.18 ก.พ. 2562
จ.25 ก.พ. 2562
จ.4 มี.ค. 2562
จ.11 มี.ค. 2562
จ.18 มี.ค. 2562

สอบปฏิบัติ

1

สอบบรรยาย

เวลา

สัมมนา

วันที่

ปฏิบตั ิ

บรรยาย

สัปดาห
ที่

ผูสอน
หัวขอ
แนะนํารายวิชา ความรูเบื้องตน กระบวนการขั้นตอน
การวิจยั
รูปแบบการวิจยั
จริยธรรมการวิจยั
การสืบคนขอมูล
การตั้งคําถามและสมมุติฐานการวิจัย
แบบประเมินและแบบสอบถาม

2

สัมมนา: ประเมินและแบบสอบถาม

1.5

Lecture exam I
การวัดและการประเมินเบื้องตน (Measurement and
Evaluation)

อาจารย

อาจารย

อ.ทิพวัลย
อ.ณัฐกาญจน
อ.ณัฐกาญจน
อ.นิธินันท
อ.นิธินันท
อ.จิราภรณ
อ.จิราภรณ
อ.ทศพล

อ.ทิพวัลย
นักวิชาการ

อ.ทศพล

SDL: เตรียมการสัมมนา
9.00-11.00

2

อ.ทศพล

สัมมนา: การวัด การประเมิน
สอบกลางภาค (SWU)

9.30-11.30
9.30-11.30
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2
2

อ.ทิพวัลย
อ.ทิพวัลย

สถิติพื้นฐานและการวิเคราะหผล (1)
สถิติพื้นฐานและการวิเคราะหผล (2)

หนา 1

อ.ยุภาภรณ

สถานที่ /
หองเรียน

สื่อการสอน

คอมพิวเตอร,
Visualize,
LCD
projector

จ.25 มี.ค. 2562
จ.1 เม.ย. 2562 8.30-11.30
จ.8 เม.ย. 2562 8.30-11.30
จ.22 เม.ย. 2562 8.30-11.30
จ.29 เม.ย. 2562 8.30-11.30
จ.6 พ.ค. 2562
9.30-11.00
รวมชั่วโมงเรียน - สอน

สอบปฏิบัติ

10
11
12
13
14
15

สอบบรรยาย

11.30-12.30

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

สัปดาห
ที่

1

มคอ. 3
ผูสอน
หัวขอ
การแปลผลการวิจยั และการนําเสนองานวิจัย (ประเมิน
ในหองเรียน)

อาจารย

อาจารย

อ.ทิพวัลย

SDL: เตรียมการสัมมนา
3
3
3
3

การวิจยั ที่เกี่ยวของกับระบบกระดูกและกลามเนื้อ
การวิจยั ที่เกี่ยวของกับระบบหัวใจและปอด
การวิจยั ที่เกี่ยวของกับระบบประสาท
การวิจยั ที่เกี่ยวของกับผูปวยเด็ก

1.5
14

0

16

3

Lecture exam II

อ.ภัทริยา
อ.ประภาวดี
อ.ทิพวัลย
อ.นิธินันท
อ.ยุภาภรณ

0

คณาจารยใหคําแนะนํา (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแกนิสิตอยางสม่ําเสมอหลังการปฎิบัติและสัมมนาทุกครั้ง
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หนา 2

อ.ทศพล
อ.กนกวรรณ
อ.จิราภรณ
อ.ยุภาภรณ
อ.ทศพล

สถานที่ /
หองเรียน

สื่อการสอน

มคอ. 3

2.

แผนการประเมินผลการเรียนรู

กิจกรรม

ผลการเรียนรู

2, 3

คุณธรรมจริยธรรม
1.2, (1.3, 1.4)

1, 2

ความรู
2.2, 2.5

1, 2

ทักษะทางปญญา
3.1, (3.2, 3.3)

2

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(4.2, 4.3)
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(5.3)

2

วิธีการประเมิน

สัปดาห/หัวขอที่
ประเมิน

- ความมีระเบียบวินัยในการเขา ตลอดการจัดการ
ชั้นเรียน
เรียนการสอน
- การสงรายงานปฏิบัติการ
- สอบขอเขียน
สัปดาหที่ 5, 14, 4,
- สัมมนากรณีศึกษา
7, 10, 11, 12, 13

สัดสวนของ
การ
ประเมิน*
5%
50%

- สอบขอเขียน
- สัมมนากรณีศึกษา

สัปดาหที่ 5, 14, 4,
7, 10, 11, 12, 13

- สัมมนากรณีศึกษา
- ประเมินการมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น สัมมนา
กรณีศึกษา

สัปดาหที่ 4, 7, 10,
11, 12, 13

15%

สัปดาหที่ 4, 7, 10,
11, 12, 13

5%

- สัมมนากรณีศึกษา

กิจกรรมและวิธกี ารประเมินผล
1. การสอบขอเขียน
ครั้งที่1
- รูปแบบและจริยธรรมการวิจัย
- การสืบคนขอมูล, การตั้งคําถามและสมมุติฐานการวิจัย
- แบบประเมินและแบบสอบถาม
ครั้งที่2
- การวัดและการประเมินเบื้องตน
- สถิติพื้นฐานและการวิเคราะหผล
2. ปฏิบัติการในชั้นเรียน
- การแปลผลการวิจัยและการนําเสนองานวิจัย
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(10%)
(10%)
(10%)
(10%)
(15%)
(10%)

25%

30%

25%

10%
หนา 1

3. การสัมมนาและรายงานหนาชั้น
- สัมมนา: การวัด และการประเมินเบื้องตน
- สัมมนา: แบบประเมินและแบบสอบถามเบื้องตน
- สัมมนา: การวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบตางๆ
(เลือกสัมมนา 2 เรื่อง, เรื่องละ 10%)
- การวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบกระดูกและกลามเนื้อ
- การวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบประสาท
- การวิจัยที่เกี่ยวของกับผูปวยเด็ก
- การวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบหัวใจและปอด

(5%)
(5%)
(20%)

4. การเขาชั้นเรียน พฤติกรรมในชั้นเรียน ทํางานกลุม

30%

มคอ. 3

5%
รวม

100%

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด:
1. นิสิตตองมีเวลาเรียนไมต่ํากวา 80% จึงจะมีสิทธิ์สอบ
2. ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ
ระดับคะแนน
80.0-100
75.0-79.9
70.0-74.9
60.0-69.9
50.0-59.9
45.0-49.9
40.0-44.9
< 39.9

ระดับเกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ระดับเกรด
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.

ตําราและเอกสารหลัก
1. Portney LG, Watkins MP. Foundations of clinical research: Applications to practice.
3nded. New Jersey, Prentice Hall Health, 2009.
2. Best JW, Kahn JV. Research in Education. 7th ed. Boston: Allyn and Bacon, 1993.
3. ณรงค โพธิ์พฤกษานันท. ระเบียบวิธีการวิจัย Research methodology: แนวการเขียนเคา
โครงงานวิจัยและรายงานการวิจัยประจําภาค. กรุงเทพฯ, โรงพิมพบริษัทสหธรรมิกจํากัด
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หนา 2

มคอ. 3

4. บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. สถิติวิเคราะหเพื่อการวิจัย Statistical analysis for research: a step
by step approach. กรุงเทพฯ. โรงพิมพเรือนแกวการพิมพ, 2543.
5. รําไพ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา. สถิติการวิจัยพิมพครั้งที่3. กรุงเทพฯ. ชัยเจริญ, 2533.
6. Hicks C. Research methods for clinical therapists: applied project design and
analysis. 4th ed. New York, Churchill Livingstone, 2004.
7. Bork CE. Research in physical therapy. Philadelphia, J.B. Lippincott Company, 1993.
8. Currier DP. Elements of research in physical therapy. 3rd ed. Baltimore, Williams &
Wilkins, 1990.
9. Domholdt E. Physical therapy research principles and applications. Philadelphia.
W.B. Saunders Company, 1993.
2.

เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. เว็บไซดที่เกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา
2. เว็บไซดนิตยสารวิชาการทางดานกายภาพบําบัดและศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของเชน
- http://ptjournal.apta.org/
- http://journals.lww.com/ajpmr/pages/default.aspx
- http://www.jospt.org

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1.

กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

2.

กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผูสอนโดยทีมผูรวมสอนหรือผูทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเปาประสงคที่ตั้งไว

3.

การปรับปรุงการสอน
ขอเสนอแนะจากการประเมิน
รายวิชา

เนื้อหาคอนขางยาก

การดําเนินการปรับปรุง

ความตองการการสนับสนุน
จากสาขาวิชา/คณะ

แจงใหนิสิตรับทราบวารายวิชา กบ
192 เปนการเตรียมพรอมเบื้องตน
สําหรับการเรียนวิชาพื้นฐานแนวทาง
ปฏิบัติโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ
และการวิจัยทางกายภาพบําบัดตอไป

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนา 3

มคอ. 3

4.

การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ส งทวนข อสอบบรรยาย แบบประเมิน การสอบปฏิบัติใหคณาจารยผูรว มสอนในรายวิช า
พิจารณากอนใชประเมิน
- มีการกําหนดเกณฑประเมินการสัมมนา/รายงาน การนําเสนอหนาชั้นเรียน การมีสวนรวม
อภิปรายและพฤติกรรมในชั้นเรียน
- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย

5.

การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําขอคิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพื่อจัดกลุมเนื้อหาความรูที่ตองปรับปรุงวิธีการสัมมนาการ
คน คว า ด ว ยตนเองและรู ปแบบของจัดการเรีย นการสอนโดยผลจากการประมวลจะนําไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุนตอไป
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หนา 4

