มคอ.

รายละเอียดของรายวิช า (Course Specification)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะ / สาขาวิช า คณะเภสัชศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่ว ไป
1.
2.
3.
4.

รหัสและชื่อรายวิช า ภศ. 473 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร
จํานวนหนว ยกิต (ชั่วโมงบรรยาย – ปฏิบัติการ - คนควาดวยตนเอง): 2 (2-0-4)
หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต และประเภทของรายวิช า วิชาบังคับวิชาชีพ
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิช าและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิช า
อ.ดร.ภญ.ศนิตา หิรัญรัศมี (sanita_h@yahoo.com, sanita_h@tu.ac.th)
ผศ.ดร.ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท (kusawadee_m@yahoo.com, kusawade@tu.ac.th)
4.2 อาจารยผูสอน
รศ.ดร. ภญ.อรลักษณา แพรัตกุล
รศ.ดร. ภญ.จุราพร พงศเวชรักษ
รศ. ดร. รัฐพล อาษาสุจริต
ผศ.ดร. ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท
ผศ. ดร. สุชาดา สูรพันธ
อ.ดร.ภญ.ศนิตา หิรัญรัศมี
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 / ชั้นปที่ 4
6. รายวิช าที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisites)
สอบไดหรือศึกษาพรอมกับ วท.142 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร
7. รายวิช าที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
8. สถานที่เรียน หอง 238 อาคารปยชาติ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิช า ครั้งลาสุด 30 กรกฎาคม 2560
10. ความเชื่อมโยงกับเกณฑสมรรถนะวิช าชีพ ไดแก สมรรถนะรว ม และ/หรือ สมรรถนะสาขาหลัก (กรุณาระบุหมายเลข
หัว ขอ/หัว ขอยอยในเกณฑ)
1. มิติดานสารสนเทศการสื่อสารและการใหความรู
วัตถุประสงคเชิงปญญา
หัวขอ 7 อธิบายกระบวนการคัดเลือกและประเมินเอกสารที่สืบคนไดอยางเปนระบบโดยประยุกตหลักการและแนวทางการวิจัย
มคอ 3 ภศ.
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ทางเภสัชศาสตร ระเบียบวิธีวิจัย หลักการทางระบาดวิทยาและชีวสถิติที่เกี่ยวของ
4. มิติดานเภสัชภัณฑ สมุนไพร เภสัชเคมีภณ
ั ฑ การควบคุมคุณภาพ
เกณฑมาตรฐานที่ 4.1 การบูรณาการความรูด านรูปแบบเภสัชภัณฑกับการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงคเชิงปญญา
หัวขอ 2 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะทางเคมีกายภาพของตัวยา สารเคมี และ อนุภาค การประยุกตใชในกระบวนการผลิต
และการประกันคุณภาพยา
หัวขอยอย 2.4 สามารถวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายของขอมูลทางสถิติในเรื่องตอไปนี้
2.4.1 อธิบายความหมายของเลขนัยสําคัญ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD,RSD) ความสัมพันธเชิงเสนตรง (linearity), สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (correlation coefficient)
2.4.2 อธิบายความหมายและประเมินคา precision และ accuracy
2.4.3 อธิบายและประเมินความหมายของการทดสอบนัยสําคัยทางสถิติเชน t-test, F-test เปนตน
11. การเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิต GREATS
 G (Global Mindset): ทันโลก ทันสังคม เทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติตา งๆ
วิธีการ/กิจกรรมที่ใชในการสอน วิธีการ/กิจกรรมที่ใชในการสอน การเปดมุมมองดวยแนวคิดการวิจยั ที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับสากล การคํานึงถึงขอจํากัดและปจจัยอื่นๆ เมื่อนํามาใชในระดับประเทศและองคกร
 R (Responsibility): มีสํานึกรับผิดชอบอยางยั่งยืน ตอตนเอง บุคคลรอบขาง สังคม และสิ่งแวดลอม
วิธีการ/กิจกรรมที่ใชในการสอน มีการใหคะแนนการเขาชั้นเรียน และความประพฤติในชั้นเรียน ซึ่งสะทอนความรับผิดชอบตอ
ตนเองและผูอื่น มีงานมอบหมายที่สงตามเวลาที่กําหนด ทําใหนักศึกษาทราบบทบาทและความรับผิดชอบที่พึงมีตอวิชาชีพ
ผูอื่น และสังคม
E (Eloquence): สามารถสื่อสารอยางสรางสรรค และทรงพลัง มีทักษะสุนทรียสนทนา
A (Aesthetic Appreciation): ซาบซึ้งในความงาม คุณคาของศิลปะ ดนตรี และสถาปตยกรรม
 T (Team Leader): ทํางานรวมกับผูอื่นไดทั้งในบทบาทผูนํา และบทบาททีม
วิธีการ/กิจกรรมที่ใชในการสอน: การทํากิจกรรมกลุม การอภิปรายในชั้นเรียน และ การนําเสนอ
S (Spirit of Thammasat): มีจิตวิญญาณความเปนธรรมศาสตร ความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพ
ยอมรับในความเห็นที่แตกตางและตอสูเพื่อความเปนธรรม

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายของรายวิช า
1. จุดมุงหมายของรายวิช า: เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิด ความหมาย และความสําคัญของงานวิจัยได
2. อธิบายหลักการ ขั้นตอน และกระบวนการทํางานวิจัยอยางเปนระบบ
3. ออกแบบ วางแผน และเขียนโครงรางงานวิจัยได
4. วิเคราะหขอมูล และการแปลผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร
5. เลือกใชสถิติในงานวิจัยไดอยางเหมาะสม
6. ประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติได
7. เขียนรายงานการวิจัยเพื่อนําเสนอขอมูล เผยแพรงานวิจัยได
มคอ 3 ภศ.
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8. อธิบายหลักการ และความสําคัญของจริยธรรมในงานวิจัยได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิช า
เพื่อปรับปรุงลําดับหัวขอและวิธีการเรียนการสอนตามผลการประเมินในปที่ผานมา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิช า
ขั้นตอนการทําวิจัยอยางเปนระบบ การกําหนดเรื่องและหัวขอวิจัย การวางแผน การออกแบบตัวแปรและขอมูล ประชากร
และกลุม ตัวอยาง การเขียนโครงรางการวิจัย การเก็บขอมูล การใชชีวสถิติในงานวิจัย การวิเคราะหขอมูล การแปลผล การเผยแพร
งานวิจัย จริยธรรมในงานวิจัย
Systematic steps of conducting research, defining the research topic and title, planning, and designing of
variables and data, population and samples, writing the research proposal, data collection, applications of
biostatistics to research, data analysis, interpretation, and presentation of research works, code of conduct.
2. จํานวนชั่ว โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝกงาน
การศึกษาดว ยตนเอง
30
60
3. จํานวนชั่ว โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิช าการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
1 ชั่วโมง/สัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
4) เคารพสิทธิ กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดแทรกเนื้อหาดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูเรียนมี
สวนรวม เน นการเรียนรูจากสถานการณ จริง บทบาทสมมติ และกรณี ตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญ หาดานคุณ ธรรมและ
จริยธรรม ทั้งในวิชาชีพและการดํารงชีวิต ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา การทํากิจกรรมกลุม
ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตนเปนแบบอยางแกนักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
1.3 วิธีการประเมินผล
1) การประเมินพฤติกรรมตนเองโดยนักศึกษาระหวางเรียน ภายหลังสิ้นสุดวิชา
มคอ 3 ภศ.
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2) อาจารยสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน การทํากิจกรรม การสอบ
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของกระบวนการแสวงหาความรู การจัดการความรูกระบวนการวิจัย และกระบวนการ
บริการ และการจัดการองคกร
2.2 วิธีการสอน
1) บรรยาย อภิปราย คนควา วิเคราะหปญหา ทํากรณีศึกษา
2) เนนการสอนโดยใหผเู รียนมีการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูแบบเปนกลุม
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2) ประเมินผลจากรายงานและการนําเสนองาน
3) การตอบคําถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3. ทักษะทางปญ ญา
3.1 ทักษะทางปญ ญาที่ตองพัฒนา
1) มีความสามารถสืบคน ตีความและประเมินแนวคิดใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลายเพื่อใชในการแกปญ
 หาอยางสรางสรรค
ดวยตนเอง สามารถนําขอมูลและหลักฐานไปใชในการอางอิงและแกไขปญหาอยางมีวจิ ารณญาณ (ความรับผิดชอบรอง)
2) มีความสามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพ และที่เกี่ยวของรวมทั้งใชประสบการณเปนฐาน เพือ่ ให
เกิดผลลัพธที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ (ความรับผิดชอบรอง)
3) มีความสามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางการวิจัยและนวตกรรมทีเ่ หมาะสมในการแกไขปญหา
4) มีความสามารถพัฒนาวิธีการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป (ความรับผิดชอบรอง)
3.2 วิธีการสอน
การทํากรณีศึกษา และการเรียนรูแบบมีสวนรวม
3.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากความสามารถในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะหปญหาอยางมีเหตุและผล
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1)มีความสามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ (ความรับผิดชอบรอง)
2) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม (ความรับผิดชอบรอง)
4.2 วิธีการสอน
1) ใชกลยุทธการสอนที่เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน และกับบุคคลที่เกี่ยวของ
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานกลุม การทํางานที่ตอ งประสานงานกับผูอื่น เพื่อสงเสริมการแสดงบทบาทของการ
เปนผูนําและผูตาม
4.3 วิธีการประเมินผล
การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมเพื่อน และทีมงานอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัว เลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัว เลข การสือ่ สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) มีความสามารถประยุกตใชหลักตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิตใิ นวิชาชีพเภสัชกรรมอยางเหมาะสม
มคอ 3 ภศ.
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2) มีความสามารถแปลงขอมูลใหเปนขาวสารที่มีคณ
ุ ภาพ รวมทั้งสามารถอานวิเคราะหและถายทอดขอมูลขาวสารแกผูอื่นไดอยาง
เขาใจ
3) มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ ทัง้ การพูด การฟง การอาน การเขียน และการนําเสนอ รวมทั้งสามารถ
อานวารสารและตําราภาษาอังกฤษอยางเขาใจ
4) มีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีห่ ลากหลายรูปแบบและวิธีการ
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการรายงานการคนควาในหัวขอที่กําหนดใหในสัมมนา

มคอ 3 ภศ.
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอนรายวิช าระเบียบวิธีว ิจัยทางเภสัช ศาสตร
สัปดาห
วัน เดือน ป
จํานวน
หัวขอ
ที่
(เวลา)
ชั่วโมง
1
พฤ 16 ส.ค. 61
แนะนํารายวิชา
15 นาที
8.30 – 10.30
Introduction to research methodology
1 ชม 45
Meaning and significance of research
นาที
Objectives of research
Research problems and question, and
hypothesis
Good clinical practice (GCP)
2
พฤ 23 ส.ค. 61
Study design
2
8.30 – 10.30
Quantitative vs Qualitative study
Descriptive vs Analytical study
Observational vs Experimental study
3
พฤ 30 ส.ค. 61
Literature review and literature search
2
8.30 – 10.30
นํา notebook มาดวย (งานมอบหมาย1)
4
พุธ 5 ก.ย. 61
Variables and measurement scale
2
13.00 – 15.00
(เปลี่ยนวันเรียน เพื่อชดเชยการสอนในวันไหวครู)
พฤ 6 ก.ย. 61 ไมมีการเรียนการสอน
5
พุธ 19 ก.ย. 61
Measurement concept: validity and reliability
2
13.00 – 15.00
(เปลี่ยนวันเรียน เพื่อชดเชยการสอนในวันพฤ 13
ก.ย. 61)
พฤ 13 ก.ย. 61 ไมมีการเรียนการสอน
6
พฤ 20 ก.ย. 61
Statistics and data analysis
2
8.30 – 10.30
 Data distribution
 Parametric and Non-parametric statistics
Descriptive statistics, chi-square, exact test, ttest, ANOVA
7
พฤ 27 ก.ย. 61
Statistics and data analysis (ตอ)
2
8.30 – 10.30
8
สอบกลางภาค (หัวขอในสัปดาหที่ 1-5)
9

พฤ 11 ต.ค. 61
8.30 – 10.30

มคอ 3 ภศ.

Data analysis and SPSS: descriptive statistics,
chi-square, exact test, t-test, ANOVA
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อาจารยผูสอน
อ.ดร.ภญ.ศนิตา หิรัญรัศมี
รศ.ดร. ภญ.จุราพร พงศเวชรักษ

ผศ.ดร. ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท

อ.ดร.ภญ.ศนิตา หิรัญรัศมี
อ.ดร.ภญ.ศนิตา หิรัญรัศมี

อ.ดร.ภญ.ศนิตา หิรัญรัศมี

ผศ.ดร. ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท

ผศ.ดร. ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท

ผศ.ดร. ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท

6

มคอ.
สัปดาห
วัน เดือน ป
ที่
(เวลา)
10
พฤ 18 ต.ค. 61
8.30 – 10.30
11
พฤ 25 ต.ค. 61
8.30 – 10.30
12

พฤ 1 พ.ย. 61
8.30 – 10.30

13

พฤ 8 พ.ย. 61
8.30 – 10.30
พฤ 15 พ.ย. 61
8.30 – 10.30
พฤ 22 พ.ย. 61
8.30 – 10.30

14
15

16

หัวขอ
Data analysis and SPSS (ตอ)

พฤ 29 พ.ย. 60
8.30–10.30

จํานวน
ชั่วโมง
2

อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท

Sampling methods and sample size
calculation (งานมอบหมาย2)
Research proposal: pharmaceutical sciences
Research proposal: pharmaceutical care
(งานมอบหมาย3)
Ethical issues in research

2

อ.ดร.ภญ.ศนิตา หิรัญรัศมี

1
1

รศ. ดร. รัฐพล อาษาสุจริต
ผศ. ดร. สุชาดา สูรพันธ

2

รศ.ดร. ภญ.จุราพร พงศเวชรักษ

Scientific publication writing and reference

2

รศ.ดร. ภญ.อรลักษณา แพรัตกุล

Research proposal (workshop)

2

Research paper presentation

2

รศ. ดร. รัฐพล อาษาสุจริต
ผศ. ดร. สุชาดา สูรพันธ
อ.ดร.ภญ.ศนิตา หิรัญรัศมี
คณาจารย

17

สอบปลายภาค หัว ขอในสัปดาหที่ 6-16

2. แผนประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมินผลการเรียนรูข องนักศึกษา

1

การประเมินพฤติกรรมนักศึกษาระหวางเรียน

2

การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน

2,3,4,5
2,3,4,5

ประเมินผลจากรายงานที่มอบหมาย การวิเคราะห
และคนควาขอมูล ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สรางสรรค
การนําเสนอโครงรางงานวิจัย

สัปดาหที่
ประเมิน
1-16
สัปดาหที่
8,17

5%
80%
(กลางภาค 30%, ปลายภาค 50%)

3,11,12

7%

16

8%

สัดสว นของการประเมิน

ทั้งนี้นักศึกษาตองเขาเรียนไมต่ํากวา 70% ของเวลาเรียนทั้งหมดในชั้นเรียน จึงจะมีสิทธิสอบปลายภาค ซึ่งเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555)

มคอ 3 ภศ.
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เกณฑการประเมินผล
ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้
ระดับคะแนน
≥85
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
<55

ผลการประเมิน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพ ยากรประกอบการเรียนการสอน
1.ตํารา และเอกสารหลัก
1. Babbie, ER. The practice of social research. 14th ed Boston, Mass. : Cengage Learning;2016
2. Jesson,JK, Matheson, L. & Lacey,FM. Doing Your Literature Review:Traditional and Systematic Techniques. Los
Angeles: SAGE; 2011
3. Green J, Thorogood N. Qualitative methods for health research 3rd ed. Los Angeles: SAGE; 2014.
4. Gallin JI, Ognibene FP. Principles and practice of clinical research. London: Elsevier/Academic Press; 2012.
5. Jacobsen KH .Introduction to health research methods: a practical guide. Sudbury, Mass.: Jones & Bartlett Learning;
2012.
6. Kothari, CR Research Methodology: Methods and Techniques. 2sd. New Delhi: New Age international ;2004
7. Munro BH. Statistical methods for health care research 5th ed.: Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
8. Plichta SBeth, Kelvin EA. Munro's statistical methods for health care research 6th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer
Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2013.
9. Padgett DK. Qualitative and mixed methods in public health. Thousand Oaks, Calif.: SAGE; 2012.
10. Masic I, Milinovic K. ON-LINE BIOMEDICAL DATABASES–THE BEST SOURCE FOR QUICK SEARCH OF THE SCIENTIFIC
INFORMATION IN THE BIOMEDICINE. Acta Informatica Medica. 2012;20(2):72-84. doi:10.5455/aim.2012.20.72-84.
11. วิ ชั ย เอกพลากร. ตํ า ราชี ว สถิ ติ พื้ น ฐาน . กรุ ง เทพฯ: โครงการตํ า รารามาธิ บ ดี คณะแพทยศาสตร โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล. 2554.
12. อรุณ จิรวัฒนกุล. สถิติทางวิทยาศาสตรสุขภาพเพื่อการวิจัย พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพ : วิทยพัฒน; 2553.
13. วัชราภรณ สุริยาภิวัฒน. สถิติสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ. กรุงเทพฯ: คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย;
2549.
:2. เอกสาร และขอมูลสําคัญ เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอนโดยคณาจารย
3. เอกสาร และขอมูลแนะนํา รายงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางภสัชศาสตรและการแพทย
มคอ 3 ภศ.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิช า
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิช าโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
1.2 การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
1.3 แบบประเมินรายวิชาโดยคณะเภสัชศาสตรเปนผูดําเนินการ
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 แบบประเมินผูสอน และการสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
2.2 ผลการสอบ
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอนรวมกันในกลุมอาจารยผูสอน ภายหลังการจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้น เพื่อปรับปรุงเนื้อหาใหครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค เชน การปรับเปลี่ยนหัวขอบรรยาย การปรับจํานวนชั่วโมงบรรยายใหเหมาะสม
3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทุก 3 ป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ข องนักศึกษาในรายวิช า
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุมอาจารยผสู อน การสอบถามนักศึกษาหรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
สอบ และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา โดยมีคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมิน
การเรียนรูของนักศึกษาจากขอสอบ รายงาน และวิธีการใหคะแนนสอบ
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิช า
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกปหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามขอ 4
5.2 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางอาจารยผสู อนและอาจารยอนื่ ๆ ในหลากหลายสาขา เพื่อใหไดมุมมองการการสอนจากงานวิจัยของ
อาจารยในหลากหลายสาขา

มคอ 3 ภศ.
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