
           มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวชิา 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช  
 

หมวดท่ี  1   ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา  
 5004905  การวางแผนการทดลองและสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร  (Experimental Design in 
Agriculture) 

2.  จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 3(3-0-6) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 

          เปิดสอนให้กับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
              เปิดสอนให้กับหลายหลักสูตร (กรณีท่ีเป็นรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเสรี) 
 

     ประเภทของรายวิชา 
          หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
                        บังคับ                            เลือก 

                        

              กลุ่มวิชา  
                        ภาษาและการส่ือสาร               มนุษยศาสตร์ 
                        สังคมศาสตร์                         วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   
     หมวดวิชาเฉพาะ  

    กลุ่มวิชา                       
             แกน   บังคับ   เลือก 

     เฉพาะด้าน         บังคับ   เลือก 
     พื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ         บังคับ    เลือก 
     เอก         บังคับ    เลือก 
     โท          บังคับ    เลือก 
     อื่นๆ  (ระบ)ุ …………………..……………… 
          หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้สอน รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์นาถ นาถวรานันต์   
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5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี.....1 ...... / .2552...... ..   ช้ันปีท่ี  3 
 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite( (ถ้ามี(   
  ไม่มี 

   มี     รายวิชา …………………………………..  
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites( (ถ้ามี( 
    ไม่มี 
    มี    รายวิชา…………………………………… 
 

8. สถานที่เรียน   
    ห้องบรรยาย 
  ห้องปฏิบัติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
   วันท่ีจัดท ารายวิชา    วันท่ี   ...... เดือน...... พ.ศ..................  
   วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  วันท่ี   ..1.... เดือน ....เมษายน......  พ.ศ 2555  
 

หมวดท่ี  2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา)……………… 

 - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนการทดลองและการออกแบบการทดลอง การสุ่มตัวอย่าง 
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผนการทดลองและการ
วิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการวิจัยทางชีววิทยา 
 - มีความสามารถในการวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้แผนการทดลองแต่ละประเภท และสามารถใช้สถิติ
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการวิจัยได้ 
 - เกิดทักษะการท าปฏิบัติการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ผลทางสถิติร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 - สามารถถ่ายทอดเทคนิคและหลักการวางแผนการทดลอง รวมท้ังการเลือกใช้สถิติและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 
 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กรณีเปิดสอนเป็นครั้งท่ี 2 เป็นต้นไปควรน าข้อมูลจากมคอ.5   
     หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง มาระบุไว้ในข้อนี้) 
 เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชมีความรู้และความเข้าใจในการวางแผนการทดลองและการ
ใช้สถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีถูกต้อง 
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หมวดท่ี  3   ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  
 (ภาษาไทย) หลักการวางแผนการทดลอง การสุ่มตัวอย่าง วิธีการวางแผน การทดลองแบบต่างๆ การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ กาน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองทาง
การเกษตร 

2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  45 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา (3 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์)  

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย   

- การศึกษาด้วยตนเอง  
6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   

 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     ………2…… ช่ัวโมง/สัปดาห์ (โดยก าหนดไว้ในประมวลผลการสอนและแจ้งให้นักศึกษาทราบในช่ัวโมงแรก 
     ของการสอน) 
 

หมวดท่ี  4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
และสังคม  
1.5 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์การ และสังคมความรู้ 
 
 

เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การ
แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบ โดยในการท างานกลุ่มน้ัน
ต้องฝึกให้รู้หน้าท่ีของการเป็นผู้น ากลุ่ม 
และการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความ
ซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าทุจริตในการ
สอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น 

(1)  ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน
ตามก าหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม ตลอดจนการแต่ 
(2)  ปริมาณจากความซื่อสัตย์โดยไม่
ทุจริตในการสอบกาย 
(3)  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
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2.  ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจสาระส าคัญ
ของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานชีวิต    
ในเน้ือหาวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2.3  สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่
ศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตาม
ลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ 
การบรรยาย การทบทวน การฝึก
ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล 

(1)  การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
(2)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษา
จัดท า 
 

 
3.  ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง
เป็นระบบ 
3.3 สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวล
และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ฝึกตอบปัญหาในช้ันเรียนและการ
แสดงความคิดเห็นต่อปัญหา และ
ระดมสมองในการแก้ไขปัญหา 
ศึกษาจากกรณีศึกษาตามประเด็น
ปัญหาท่ีก าหนดไว้แล้ว 

ประเมินจากการตอบปัญหาและการ
แสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน การ
รายงาน 

 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกแก่การแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มท้ังใน
บทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน  
4.3 มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
 

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มี
การท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อื่น หรือต้องค้นคว้า
หาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น 
หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังน้ี 
(1)  สามารถท างานกับผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี 
(2)  มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนักศึกษาในการร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ 
ในชั้นเรียนและความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

5.1 สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ  ในการด าเนิน
ชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
5.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดต่อส่ือสาร  และ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5.4 สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และสถิติในการ
ประมวลผล การแปล ความหมาย 
และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

-การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมูล
เป็นตัวอย่างจากการค้นคว้าทาง
อินเตอร์เน็ต การน าเสนอโดยใช้ 
PowerPoint ประกอบการสอน
ในช้ันเรียน การเลือกวิธีการ
น าเสนอท่ีเข้าใจง่าย 
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา 
ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์เชิงตัวเลข  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบกับการสอนโดยใช้เครื่อง
คิดเลขและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

ประเมินจากการท าแบบทดสอบ/
แบบฝึกหัด และการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 

 

ค่านิยม 12 ประการ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
  
 
 

 
 
 
 
 



 6 

หมวดท่ี    5  แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

 
 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ความสอดคล้อง 
มาตรฐานผลการเรียนรู้

(TQF) 
ค่านิยม 

12 ประการ 

(ระบุข้อที่
สอดคล้อง) 

1 สถิติพื้นฐาน 3 - ช้ีแจงการเรียน 
- บรรยายเรื่องสถิติพื้นฐาน 

1.2,,1.5,2.1 - 

2 

การกระจายและความน่าจะ
เป็น 

 

3 - บรรยาย เร่ืองการ
กระจายและความน่าจะ
เป็น 
- อภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศึกษา 
- การท าแบบฝึกหัด 

1.2,,1.5,2.1, 4.2,4.3 4,8 

3 

การประมาณและการทดสอบ
สมมติฐาน 

3 - บรรยาย เรืองการ
ประมาณและการทดสอบ
สมมติฐาน 
- การท าแบบฝึกหัด 

1.2,,1.5,2.1 4,8 

4 
 

การประมาณและการทดสอบ
สมมติฐาน 

3 - บรรยาย เร่ืองหลักการ
ท่ัวไปของการวางแผนการ
ทดลอง 
- การท าแบบฝึกหัด 

1.2,,1.5,2.1, 3.1  4,8 

5 หลักการท่ัวไปของการวางแผน 
การทดลอง 

3 - บรรยายเร่ืองการ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่าง 2 ทรีทเมนต์ 
- การท าแบบฝึกหัด 

1.2,1.5,2.1 2.3,3.1 4,8 

6 
 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่าง 2 ทรีทเมนต์ 

3 - บรรยายเร่ือง การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน  
- อภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศึกษา 
- การท าแบบฝึกหัด 

1.2, 1.5, 2.1, 
2.3,4.2,4.3,5.1,5.3,5.4 

4,8 

7 
 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน 3 - ช้ีแจงการเรียน 
- บรรยายเรื่องสถิติพื้นฐาน 

1.2, 1.5, 2.1 4,8 

8 
 

สอบกลางภาค 3 แบบทดสอบ  2 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

 
 

กิจกรรมการเรียน/การสอน 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(TQF) 

ค่านิยม 

12 ประการ 

9 

การวางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ 
(Completely 
randomized design, 
CRD) 

3 -บรรยายเรื่อง การวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ ์
- การท าแบบฝึกหัด 

1.2,2.3,3.1,4.3,5.1,5.3,5.4 4,8 

10 การทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ย  

3 - บรรยายเรื่อง การทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 
- การท าแบบฝึกหัด 

1.2,2.1,2.3,5.1 4,8 

11 แผนการทดลองแบบสุ่มใน
บล็อกสมบูรณ์ 
(Randomized 
Complete Block 
Design, RCB) 

3 - บรรยายเรื่อง แผนการทดลอง
แบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ ์ 
- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
- การท าแบบฝึกหัด 

1.2,2.1,2.3, 3.1, 
4.2,4.3,5.1,5.3,5.4 

4,8 

12 

แผนการทดลองแบบจัตุรัส
ลาติน (Latin Square, LS) 

3 - บรรยายเรื่องแผนการทดลอง
แบบจัตุรัสลาติน  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
- การท าแบบฝึกหัด 

1.2,2.3,3.1,5.1,5.4 

4,8 

13 

การทดลองแบบ Factorial 
(Factorial Experimental 
Design) (ต่อ) 

3 - บรรยายเรื่อง การทดลองแบบ 
factorial   
- การท าแบบฝึกหัด 

1.2,2.3,5.1,5.4 

4,8 

14 
 

การหาค่าสหสัมพันธ์ 3 - บรรยายเรื่องการหาค่า
สหสัมพันธ์   
- การท าแบบฝึกหัด 

1.2,2.1,2.3,5.1,5.4 
4,8 

15 การวิเคราะห์และการ
ประมวลผลข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3 - บรรยายเรื่อง การวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลด้วย  
- การท าแบบฝึกหัด 

1.2,2.3, 3.3,5.3,5.4 4,8 

16 
 

การวิเคราะห์และการ
ประมวลผลข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3 - บรรยายประกอบการใช้ Power 
point  
- การท าแบบฝึกหัด 

1.2, 2.3,3.3,5.3,5.4 

4,8 

17 
สอบปลายภาค 3 แบบทดสอบ  

2 

หมายเหตุ  ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับ “ค่านิยมหลัก 12 ประการ” ทุกสัปดาห์
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการประเมิน 

(รวม 100%( 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพและสังคม  
1.5 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์การ และสังคมความรู ้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจ
สาระส าคัญของหลักการและทฤษฎีที่
เป็นพ้ืนฐานชีวิต ในเน้ือหาวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะด้าน 
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาท่ี
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง 
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีระบบ 
3.3 สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวล
และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค ์
4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม 
4.3 มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
5.1 สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทาง
คณิตศาสตร์และสถิติในการด าเนินชีวิต
และปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
5.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5.4 สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล 
การแปล ความหมายและการวิเคราะห์
ข้อมูล 

ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน
และการแต่งกาย 
 
 
 
ประเมินจากการสอบ 
 
 
 
ประเมินจาก แบบฝึกหัด 
และการตอบค าถามในชั้น
เรียนเก่ียวกับกรณีศึกษา 

1-17 
 
 
 

 
8 และ 17 

 
 
 

5,6,9-16 
 
 

4,5,9,11,12 
15,16 

 
 

2,6,9,11 
 
 

2,6,9,11 
 

6,9-14 
 

6,9,11,15,16 
 
 
 

6,9,11-16 
 
 

5 
 

 
 

 
80 
 

 
 

15 

หมายเหตุ ให้ระบุรายละเอียดของการประเมิน โดยไม่จ าเป็นต้องประเมินทุกสัปดาห์ 
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หมวดท่ี  6    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  เอกสารและต าราหลัก 
พงษ์นาถ นาถวรานันต์.  (2552(. เอกสารประกอบการสอนวิชาการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิติ.  นครปฐม. 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
กัลยา  วานิชย์บัญชา.  (2543(.  การใช้  SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาสถิติ 

คณะพานิชย์ศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
พิสมัย  หาญมงคลพิพัฒน์.  (2545).  สถิติและการวางแผนการทดลองทางเกษตร.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
สมจิต  วัฒนาชยากูล.  (2546).  สถิติพื้นฐานส าหรับนักวิทยาศาสตร์.  กรุงเทพฯ : บริษัทโฟร์พริ้นต้ิง จ ากัด. 
สายชล  สินสมบูรณ์ทอง.  (2546).  สถิติกับการวางแผนการทดลองทางการเกษตร.  พิมพ์ครั้งท่ี 3.  กรุงเทพฯ: 

โครงการต ารา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
สุรพล  อุปดิสสกุล.  (2536).  สถิต : การวางแผนการทดลอง.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

3.1  วารสาร ได้แก่  วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (วิทยาศาสตร์),  Journal  Food  Science,  Food  
Technology,  Cereal  Chemistry,  Cereal Food world 
 3.2  ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์  ได้แก่  E-learning,  E-journal,  Science Direct 
 3.3  แผ่นซีดี  ได้แก่  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

หมวดท่ี  7   การประเมินและปรับปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาได้ดังนี้ 
 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 -  การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
 -  ผลการสอบ 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
 -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  
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4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย 
และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
 -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ี
ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 -  มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน  
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
 -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
 

หมวดอ่ืนๆ  
 

1.  การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน   (ถ้ามี( 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.  การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน (ถ้ามี( 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 


