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รายละเอียดของรายวิชา วส 591
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2560
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วส 591 ระเบียบวิธีวิจัย
2. จํานวนหนวยกิต
บรรยาย-ปฏิบัติ 2 หนวยกิต 2(1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร วิชาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารย ดร.สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ
โทร 18654 Email: supitcha@g.swu.ac.th
อาจารยผูสอน
รศ.ดร.เสรีวัฒน สมินทรปญญา
ผศ.ดร.อโนชา หมั่นภักดี
อาจารย ดร.สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ
อาจารยสุภิญญา วงษศรีรักษา
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน : ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มศว ประสานมิตร ตึก 19 หอง 19-1305
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 9 สิงหาคม 2560
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา เพื่อใหผูเรียน
• มีความรูความเขาใจหลักการและระเบียบวิธีวิจัย การทํางานดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เชื่อถือ
ได
• สามารถตั้งสมมติฐาน และออกแบบงานวิจัย
• สามารถใชเทคนิคการสืบคนและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและฐานขอมูล สามารถเขียนโครงรางวิจัย
ใชสถิติ วิเคราะหและสรุปผลการวิจัย
• สามารถอางอิงเอกสารที่ใชในงานวิจัย
• มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการทําผลงานวิจัย การนําเสนอและการเผยแพรผลงาน
• มีทักษะในการสื่อสารพรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
• สามารถสืบหาขอมูลดวยตนเอง และใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
• ตระหนักในความเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัยตอตนเอง และสวนรวม เชน ตรงตอเวลา
รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหรายวิชามีเนื้อหาสาระสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การตั้งสมมติฐานงานวิจัย การออกแบบงานวิจัย เทคนิคการสืบคนและวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร
และฐานขอมูล การเขียนโครงรางงานวิจัย การใชสถิติในการวิจัย การวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย การ
อางอิงเอกสารที่ใชในงานวิจัยและในการเขียนบทความ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทําผลงานวิจัย
การนําเสนอและการเผยแพรผลงาน รวมถึงฝกปฏิบัติเขียนโครงรางวิจัย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

ปฏิบัติ

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวย
ตนเอง

บรรยาย 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
หรือ 15 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

ปฏิบัติ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
หรือ 30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

3 ชั่วโมงตอ
สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของนิสิต (เฉพาะรายที่
ตองการ) ทุกวันจันทร ประมาณ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
ความรับผิดชอบ
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีระเบียบวินัยและซื่อสัตยสามารถวินิจฉัย และจัดการกับปญหาเชิงวิชาการหรือ
หลัก
วิชาชีพตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
2) มีจิตสาธารณะ เคารพสิทธิ์และความคิดเห็นของผูอื่น
หลัก
3) มีภาวะผูนําในการสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการหรือ
หลัก
วิชาชีพ
4) สามารถวินิจฉัย และจัดการกับปญหาเชิงวิชาการหรือวิชาชีพตามหลักคุณธรรม
หลัก
และจริยธรรม
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมลงในรายวิชา
2) ชีแ้ จงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการเรียนการสอน จรรยาบรรณของนิสิต มศว ใหชัดเจนใน
รายวิชา
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 2

มคอ. 3

1) ประเมินผลจากความตรงตอเวลาและความสม่ําเสมอในการเขาเรียนและประเมินจากความ
รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
2) สังเกตพฤติกรรมและประเมินจากพฤติกรรมดานตางๆของนิสิตในชั้นเรียน
3) ประเมินและตรวจสอบจากงานและรายงานที่มอบหมายให งาน/รายงานตองมีการอางอิง
เอกสารที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองและเหมาะสม
2. ดานความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ความรับผิดชอบ
1) มีความรูความเขาใจอยางถองแทในสาระหลักทางดานวัสดุศาสตร
2) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําวิจัย การพัฒนาองคความรูใหมๆ และ/หรือ
หลัก
การพัฒนานวัตกรรมทางดานวัสดุศาสตร
หลัก
3) มีความเขาใจถึงผลกระทบของงานวิจัยตอองคความรูในสาขาวิชา และการปฏิบัติ
ในการทํางาน
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) บรรยายเนื้อหาวิชาการที่เกี่ยวของที่เนนหลักการทางทฤษฎีและการประยุกตใชในชั้นเรียน
2) กําหนดใหนิสิตมีการคนควาดวยตนเอง มีการนําเสนอผลงาน การตอบคําถามและอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหองเรียน
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ประเมินจากการสอบ เชน การสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
2) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานของนิสิต และคุณภาพงานที่ไดรับมอบหมาย เชน การนําเสนอ
ผลงาน และรายงาน
3. ดานทักษะทางปญญา
ความรับผิดชอบ
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
หลัก
1) สามารถนําความรูความเขาใจทางดานวัสดุศาสตร มาวิเคราะหและแกปญหา
ทางวิชาการและวิชาชีพไดอยางสรางสรรค
หลัก
2) สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัยและสิ่งตีพิมพทางวิชาการ ในการพัฒนา
ความคิดใหมๆ โดยการบูรณาการใหเขากับองคความรูเดิม
หลัก
3) สามารถวางแผนและดําเนินโครงการวิชาการหรืองานวิจัยดวยตนเอง
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) จัดกระบวนการเรียนรู โดยใชนิสิตสืบคนดวยตนเอง และทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดมา
2) ใหนิสิตวางแผนงานวิจัยดวยตนเอง โดยมีอาจารยใหคําแนะนํา
3) มีการถามตอบและอภิปรายในหองเรียน
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากขอสอบที่เนนใหนิสิตไดคิด วิเคราะห อธิบายแสดงความเขาใจโดยใชความรูที่ได
เรียนมา และแสดงถึงการคิดอยางมีเหตุผลและเปนระบบ
2) ประเมินผลจากการนําเสนอผลงานวิจัย
3) ประเมินผลจากการตอบคําถามในรายวิชา และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
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4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงาน และสามารถประเมินและปรับปรุงตนเองใหมี
หลัก
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได
2) มีทักษะในการเปนผูนํา และสามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่นได
หลัก
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มอบหมายงานทีท่ ั้งที่เปนงานรายบุคคล และเปนกิจกรรมกลุมเพื่อฝกใหนิสิตรูจักปรับตัวในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการมีสวนรวมของนิสิตในหองเรียน
2) ประเมินจากความรับผิดชอบ คุณภาพของผลงานที่ทําดวยตนเองและการทํางานกลุม
5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ย นรู ดา นทั กษะการวิ เ คราะหเชิงตัว เลข การสื่อสาร และการใช ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลัก
1) มีทักษะการวิเคราะหและคัดกรองขอมูลเชิงตัวเลขและสถิติเพื่อการศึกษาคนควา
และวิจัย
รอง
2) สามารถถายทอดความรู และเผยแพรผลงานวิจัยเชิงวิชาการดวยการสื่อสารใน
รูปแบบตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
หลัก
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศติดตามความกาวหนาและศึกษาคนควาขอมูล
ทางวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ในรายวิชามีการสอดแทรกการฝกทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
2) เปดโอกาสใหนิสิตไดคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลอิเล็กโทรนิกตางๆ ตัวเอง รวมทั้งใหนําเสนอ
งานหนาชั้นที่ไดศึกษามาในรูปแบบของตัวเอง
5.3

กลยุ ทธ การประเมิ น ผลการเรี ย นรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัว เลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากขอสอบที่เนนใหนิสิตไดคิด คํานวณหาปริมาณธาตุตางๆ ในโลหะผสม
2) ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย คุณภาพในการนําเสนอผลงาน และความสามารถในการ
สื่อสารที่ชัดเจน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

2

ชี้แจงรายละเอียดแผนการเรียน
เนื้อหาวิชา การประเมินผลการเรียน
ความสําคัญและประโยชนของการเรียน
วิชานี้
การตั้งสมมติฐาน

3

การออกแบบงานวิจัย

3

4

เทคนิคการสืบคน

3

5

การวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและ
ฐานขอมูล

3

6

การเขียนโครงรางงานวิจัย

3

7

การเขียนโครงรางงานวิจัย (ตอ)

3

8

การใชสถิติในการวิจัย

3
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จํานวน กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอน
และสื่อที่ใช
3 - บรรยายและปฏิบัติ
- การแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน
3

- บรรยายและปฏิบัติ
- การแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน
- มอบหมายงาน
- บรรยายและปฏิบัติ
- การแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน
- มอบหมายงาน
- บรรยายและปฏิบัติ
- การแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน
- มอบหมายงาน
สืบคนและเก็บรวบรวม
ขอมูล
- บรรยายและปฏิบัติ
- การแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน
- มอบหมายงาน
- บรรยาย
- การแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน
- มอบหมายงาน
- บรรยาย
- การแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน
- บรรยาย
- การแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน

ผูสอน
อ.สุพิชฌา

อ.สุพิชฌา

อ.สุพิชฌา

อ.สุพิชฌา

อ.สุภิญญา

ผศ.อโนชา

ผศ.อโนชา
อ.สุภิญญา
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอน
และสื่อที่ใช
- มอบหมายงาน

9
10

สอบกลางภาค
การใชสถิติในการวิจัย (ตอ)

11

การวิเคราะหและการสรุปผลการวิจัย

3

12

การวิเคราะหและการสรุปผลการวิจัย
(ตอ)

3

13

การอางอิงเอกสารที่ใชในงานวิจัยและใน
การเขียนบทความ

3

14

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทํา
ผลงานวิจัย

3

15

การเผยแพรผลงาน

3

16

การนําเสนอผลงาน

3

17

สอบปลายภาค

แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
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- บรรยาย
- การแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน
- บรรยาย
- การแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน
- มอบหมายงาน
- บรรยาย
- การแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน
- บรรยาย
- การแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน
- มอบหมายงาน
- บรรยาย
- การแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน
- บรรยาย
- การแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน
- มอบหมายงาน
- บรรยาย
- การแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหองเรียน

วิธีการประเมิน

ผูสอน

อ.สุพิชฌา
อ.สุภิญญา
รศ.เสรีวัฒน

รศ.เสรีวัฒน
ผศ.อโนชา

ผศ.อโนชา
อ.สุพิชฌา

รศ.เสรีวัฒน
ผศ.อโนชา
อ.สุภิญญา
อ.สุพิชฌา

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของ
การประเมินผล
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ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย
สามารถวินิจฉัย และจัดการกับ
ปญหาเชิงวิชาการหรือวิชาชีพตาม
หลักคุณธรรมและจริยธรรม
2) มีจิตสาธารณะ เคารพสิทธิ์
และความคิดเห็นของผูอื่น
3) มีภาวะผูนําในการสงเสริม
การประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาการหรือวิชาชีพ
4) สามารถวินิจฉัย และจัดการ
กับปญหาเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ดานทักษะดานความรู
1) มีความรูความเขาใจอยางถอง
แทในสาระหลักทางดานวัสดุศาสตร
2) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การทําวิจัย การพัฒนาองคความรู
ใหมๆ และ/หรือการพัฒนา
นวัตกรรมทางดานวัสดุศาสตร
3) มีความเขาใจถึงผลกระทบ
ของงานวิจัยตอองคความรูใน
สาขาวิชา และการปฏิบัติในการ
ทํางาน
ดานทักษะทางปญญา
1) สามารถนําความรูความ
เขาใจทางดานวัสดุศาสตร มา
วิเคราะหและแกปญหาทางวิชาการ
และวิชาชีพไดอยางสรางสรรค
2) สามารถสังเคราะหและใช
ผลงานวิจัยและสิ่งตีพิมพทางวิชาการ
ในการพัฒนาความคิดใหมๆ โดย
การบูรณาการใหเขากับองคความรู
เดิม
3) สามารถวางแผนและดําเนิน
โครงการวิชาการหรืองานวิจัยดวย
ตนเอง
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ตลอดภาคการศึกษา

5

-มอบหมายงาน และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในชั้นเรียน

ตลอดภาคการศึกษา

รอยละ 40

-สอบกลางภาค
-สอบปลายภาค

สัปดาหที่ 8
สัปดาหที่ 15

รอยละ 15
รอยละ 15

- สังเกตพฤติกรรมในหองเรียน
และจากการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ตางๆ ในชั้นเรียน
-ดูจากงานและรายงาน วามีการ
อางอิงเอกสารที่เกี่ยวของไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม

-สังเกตพฤติกรรม
-ขอสอบกลางภาคและปลายภาค
ที่เนนใหนิสิตไดคิด วิเคราะห
อธิบายคํานวณ และ แนวคิดของ
การแกปญหาโดยการประยุกต
ความรูที่ไดเรียนมา

ตลอดภาคการศึกษา

-

สัปดาหที่ 8 และ
สัปดาหที่ 15

-
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ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบในการ
-สังเกตพฤติกรรม
ตลอดภาคการศึกษา
ดําเนินงาน และสามารถประเมิน
-พิจารณาจากรายงานและการ
และปรับปรุงตนเองใหมี
นําเสนอรายงาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระดับสูงได
2) มีทักษะในการเปนผูนํา และ
สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่นได
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีทักษะการวิเคราะหและ
ตลอดภาคการศึกษา
-สังเกตพฤติกรรม และพิจารณา
คัดกรองขอมูลเชิงตัวเลขและสถิติ
จากการบานที่ไดรับมอบหมาย
เพื่อการศึกษาคนควาและวิจัย
2) สามารถถายทอดความรู
และเผยแพรผลงานวิจัยเชิงวิชาการ
ดวยการสื่อสารในรูปแบบตางๆได
อยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศติดตามความกาวหนา
และศึกษาคนควาขอมูลทางวิชาการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

รอยละ 30

-

1. ตําราและเอกสารหลัก
2. เอกสารและขอมูลแนะนํา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
มีการเปดโอกาสใหนิสิตประเมินอาจารยผูสอนตามแบบประเมิน ปค 003 รวมถึงประเมินประสิทธิภาพการ
สอนจากผลการเรียนของนิสิต
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. ประเมินจากผลการประเมินผูสอน (ปค.003) และผลการเรียนของนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2. อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเองจากสภาพจริงโดยพิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรม การ
เขารวมกิจกรรมการเรียนของนิสิตในชั้นเรียน ทั้งนี้ใหยึดวิธีการและแหลงขอมูลที่หลากหลาย รวมทั้งมี
การประเมินหลายครั้ง เพื่อความนาเชื่อถือของผลที่ได
3. การปรับปรุงการสอน
1. ใชผลวิเคราะหการประเมินการสอนเพื่อประมวลความคิดเห็นของนิสิต สรุปปญหา และแนวทางแกไข
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป
2. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและสอดคลองกับความสนใจของผูเรียนรุนตอไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตใหเปนไป
ตามเกณฑการประเมินของ มคอ 3 ของรายวิชาที่ทําการสอน
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยการสุมตรวจขอสอบ รายงาน
วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. นําขอคิดเห็นของนิสิตจากขอ 1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิตมาประมวล เพื่อ
จัดกลุมเนื้อหาความรูที่ตองปรับปรุง ผลจากการประมวลจะนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ในรุนตอไป
2. นําผลสังเกตการสอนจากขอ 2 กลยุทธการประเมินการสอน มาเปรียบเทียบขอมูลกับขอคิดเห็นของ
นิสิต เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหตรงกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
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