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มคอ. 3 

รายวิชา 000 139 คณิตศาสตรเบื้องตน 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาเขตขอนแกน 
 

หมวดท่ี 1  ขอมูลโดยท่ัวไป 

 

1.1 รหัสและช่ือวิชา 

 000139 คณิตศาสตรเบ้ืองตน 

            Basic Mathematics 

1.2 จำนวนหนวยกิต 

 2 หนวยกิต (2-0-4) 

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 พุทธศาสตรบัณฑิต หมวดศึกษาท่ัวไป (ประเภท ข.วิชาเลือก) 

1.4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

 นายนิรันดร เลิศวีรพล 

 ดร.สุนทร สายคำ 

1.5 ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

 ภาคเรียนท่ี 2 / 2564  สำหรับนิสิตชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาสังคมศึกษา และการสอนภาษาไทย 

1.6 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

 ไมมี 

1.7 รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

 ไมมี 

1.8 สถานท่ีเรียน 

 Online, Google Meet, ZOOM 

1.9 วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

 -หลักสูตรปรับปรงุ ป 2556 
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หมวดท่ี 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

2.1 จุดมุงหมายของรายวิชา 

หลังจากศึกษาวิชานี้ นิสิตมีความสามารถดังนี้ 

1) รูและเขาใจหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 

2) มีทักษะพ้ืนฐานการคำนวณทางดานคณิตศาสตร 

3) มีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร 

4) นำหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรไปประยุกตใชกับรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของได 

 

2.2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1) เพ่ือใหมีความรูพ้ืนฐานในหลักการของคณิตศาสตร และเปนพ้ืนฐานในการศึกษาในรายวิชาท่ี 

เก่ียวของท่ีสูงข้ึนไป 

2) ใหนิสิตสามารถนำความรูไปประยุกตใชในการดำเนินกิจกรรมในการคำนวณทางคณิตศาสตรตอไป

ได และนอกจากนี้เพ่ือใหกระบวนการเรียนการสอนและเนื้อหารายวิชามีความสอดคลอง  

3) มีทักษะดานการคิด คำนวณ วิเคราะหเชิงตัวเลข และการสื่อสารเทคโนโลยี 

4) สามารถนำความรูทางคณิตศาสตรไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

 

3.1 คำอธิบายรายวิชา  

ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร ขอความ ประโยคเปด ประพจน ตัวบงชี้ปริมาณ คาความจริง  

ตัวเชื่อมขอความ และนิเสธ การหาคาความจริง การสมมูลกัน การใหเหตุผล เซต ความหมายเซต ประเภทเซต  

เซตยอย การเทากันของเซต การดำเนินการของเซต พีชคณิตของเซต และการประยุกตเซต จำนวนจริง  ระบบ

จำนวนจริง คุณสมบัติของจำนวนจริง สมการ อสมการ คาสัมบูรณ ความสัมพันธ ฟงกชั่น ฟงชั่นเชิงซอน 

เมตริกซ การดำเนินการเมตริกซ การเทากัน  การบวก  การคูณ ดีเทอรมิเนนท อินเวอรส เมตริกซ 
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3.2 จำนวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม/สอนออนไลน 
การฝกปฏิบัติ / 

งานภาคสนาม / 

การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 32 ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษา 

สอนเสริมชดเชยวันหยุดตาม

ปฏิทินและกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย 

ไมมี การศึกษาและฝกปฏิบัติดวย

ตนเอง 6 ชั่วโมงตอสัปดาห 

3.3 จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

- จัดเวลาให 2 ชั่วโมงตอสัปดาหเพ่ือใหคำปรึกษา 

- จัดใหมีชองทางในการสื่อสารใหคำปรึกษา และตอบคำถามทางวิชาการผานทางซอฟตแวรเพ่ือสังคม 

 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 

 

4.1 คุณธรรม จริยธรรม 

       4.1.1   คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

1) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ตลอดจนเคารพกฎระเบียบและ 

ขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

2) มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยงและลำดับความ 

สำคัญของปญหาได  

3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังไมละเมิดสิทธิและทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน 

และคุณธรรมจริยธรรมท่ีพัฒนาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีระบุไวในแผนท่ีแสดงการกระจายความ

รับผิดชอบตอผลการเรียนรู ไดแกตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย

สุจริต  

       4.1.2   วธิีการสอน 

1) เปนตนแบบ และเปนตัวอยางท่ีดีแกนิสิต 

2) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรม  

3) แนะนำใหนิสิตใชคณิตศาสตรในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงยิ่งๆ ข้ึนไป 

4) กำหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนให

ตรงเวลาตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

5) ปลูกฝงใหนิสิตมีความซ่ือสัตย ไมกระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน  เปนตน 
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6) นอกจากนี้ตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในชั่วโมงเรียน รวมท้ังมีการยกยองนิสิตท่ีทำดี ทำ

ประโยชนแกสวนรวม เสียสละเวลาเพ่ือผูอ่ืน 

       4.1.3   วธิีการประเมินผล 

1) ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลา 

2) ประเมินจากงานท่ีมอบหมาย ไมคัดลอกผลงานผูอ่ืน มีการอางอิงเอกสารท่ีไดนำมาทำรายงาน อยาง

ถูกตองและเหมาะสม 

3) ประเมินจากความรับผิดชอบในการทำงาน 

4) ประเมินจากการเลือกใชโปรแกรมในการทำงานท่ีไดรับมอบหมาย 

5) ประเมินจากผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 

4.2 ความรู 

       4.2.1   ความรูท่ีตองไดรับ 

1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาท่ีศึกษา 

2) มีความสามารถในการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการในสาขาท่ีศึกษา  

       4.2.2   วธิีการสอน 

1) บรรยาย อภิปราย 

2) มอบหมายงาน 

3) การวิเคราะหกรณีศึกษา (ขอสอบบรรจุครูผูชวย ภาค ก วิชาความรูท่ัวไป) 

4) การศึกษาหัวขอ ประเด็น ท่ีเก่ียวของกับรายวิชา เพ่ิมเติมจากเอกสารวิชาการ และเครือขาย

อินเทอรเน็ต  

5) ใหนิสิตทำรายงาน/แบบทดสอบเก็บคะแนน 

       4.2.3   วธิีการประเมินผล 

1) ประเมินจากการทดสอบยอย สอบกลางภาค ปลายภาค ดวยขอสอบท่ีเนนการวัดหลักการและทฤษฎ ี

2) ประเมินจากงานท่ีมอบหมายรายบุคคล 

3) ประเมินจากผลการดำเนินโครงงาน/รายงาน และการนำเสนอผลงาน 

4) ประเมินจากการตอบคำถาม การมีสวนรวม การแสดงความคิดเห็นของนิสิตในชั้นเรียน 

5) ประเมินจากการมีสวนรวมในการสรางองคความรูผานทางซอฟตแวรเพ่ือสังคมท่ีจัดเตรียมไวสำหรับ 

รายวิชา 

4.3 ทักษะทางปญญา 

       4.3.1   ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

1) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการอยางเปนระบบ และการ

ใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 
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2) สามารถสรุปและประยุกตทักษะความรูในการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

       4.3.2   วธิีการสอน 

1) อภิปรายกลุม 

2) วิเคราะหกรณีศึกษา 

3) กระตุนใหนิสิตมีการเสนอความคิดเห็น คิดวิเคราะห และนำเสนอแนวทางในการแกปญหา 

4) การมอบหมายใหนิสิตทำรายงาน และนำเสนอผลงาน 

       4.3.3   วธิีการประเมินผล 

1) ประเมินจากการตอบคำถาม ความสามารถในการวิเคราะห แกไขปญหา การมีสวนรวม การแสดง

ความคิดเห็นของนิสิตในชั้นเรียน 

2) ประเมินจากงานท่ีมอบหมายรายบุคคล 

3) ประเมินจากผลการดำเนินโครงงาน และการนำเสนอผลงาน 

4.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

       4.4.1   ทักษะทางความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

1) มีความสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืน มีทักษะการบริหารจัดการและทำงานเปนหมูคณะ 

2) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

       4.4.2   วธิีการสอน 

1) จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 

2) มอบหมายงานกลุม และรายบุคคล  

       4.4.3   วธิีการประเมินผล 

1) ประเมินจากการประเมินตนเองของนิสิต และเพ่ือนรวมกลุม ดวยแบบฟอรมท่ีกำหนด 

2) ประเมินจากผลงานท่ีตนเองรับผิดชอบในกลุม การแสดงความคิดเห็นการแสดงออกและบทบาท ใน

การรวมกิจกรรมตาง ๆ ในกลุม 

3) ประเมินจากผลงานกลุมท่ีนำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเปนทีมการแสดงออกของนิสิตในการ 

นำเสนอเก่ียวกับงานท่ีไดรับมอบหมายในชั้นเรียน 

4.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       4.5.1   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

1) มีความสามารถในการอธิบายผลงานอยางมีประสิทธิภาพท้ังในรูปของเอกสารและแบบปากเปลา 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาเพ่ิมเติม 

นอกเหนือจากท่ีระบุไวในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู 
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2) มีทักษะในการใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทำงาน 

อยางเหมาะสม 

       4.5.2   วธิีการสอน 

1) ยกตัวอยางแนะนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปนประโยชนในการเรียนในหัวขอนั้นๆ 

เพ่ือใหนิสิตสามารถนำไปประยุกตใชในการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสมได 

       4.5.3   วธิีการประเมินผล 

1) ประเมินจากเทคนิคและความสามารถในการนำเสนอผลงาน  

2) การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานท่ีไดรับมอบหมาย 

3) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายขอจำกัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือนั้นๆในการแกปญหา 

ตอผูรับฟงความคิดเห็นในชั้นเรียนไดการใชซอฟตแวรท่ีเหมาะสมในการพัฒนาโปรแกรม และการ 

นำเสนอ 

4) ทักษะในการใชซอฟตแวรท่ีเหมาะสมในการพัฒนาโปรแกรม และการนำเสนอ 

5) การจัดทำรายงาน และการนำเสนอดวยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

มีการปรับเนื้อหาบางบทเพ่ือใหสอดคลองกับผูเรียนสายครุศาสตร เนื่องจากผูเรียนตองนำความรูทาง

คณิตศาสตรไปสอบบรรจุเปนขาราชการครูผูชวย ซ่ึงผูสอนไดวิเคราะหแนวขอสอบและนำมาใชสอนแทน

เนื้อหาท่ีไมนำไปออกขอสอบ 

5.1   แผนการสอน 

สัปดาหท่ี หัวขอ / รายละเอียด 
จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน สื่อท่ีใช 

(ถาม)ี 

ผูสอน 

1  แนะนำรายวิชา และแผนการศึกษารายวิชา 

ธรรมชาติและโครงสรางของคณิตศาสตร 

1. ธรรมชาติของคณิตศาสตร                                                                                                                                           

2. ความหมายของคณิตศาสตร                                                                                                                                            

3. โครงสรางของคณิตศาสตร                                                                                                                                              

4. ประโยชนของคณิตศาสตร 

2 - บรรยายประกอบ 

สื่อ PowerPoint 

- แนะนำแหลง

เรียนรู 

- อภิปราย ซักถาม 

นิรันดร 

2 - 3 ความรูพ้ืนฐานทางตรรกศาสตร 

1. ความหมายทางตรรกศาสตร 

2. ประพจน            

4 บรรยาย 

PowerPoint ศึกษา

ตัวอยางกรณีศึกษา 

ยกตัวอยาง สาธิต

นิรันดร 



2/2564: 000 139 คณิตศาสตรเบ้ืองตน  มคอ.3  

 

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป  หนา | 7/10 

3. ตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร 

4. การเชื่อมประพจน 

๕. ประพจนท่ีสมมูลกัน 

๖. สัจนิรันดร 

๗. ประพจนท่ีขัดแยงกัน(Contradiction) 

และอภิปราย 

ซักถาม 

4 - 6 ลำดับและอนุกรม 

1. ลำดับ     

2. ลำดับเลขคณิต  

3. ตัวกลางเลขคณิต 

4. ลำดับเรขาคณิต          

5. ตัวกลางเรขาคณิต   

6. อนุกรม 

7. อนุกรมเลขคณิต 

8.  อนุกรมเรขาคณิต 

6 - บรรยายประกอบ 

สื่อ PowerPoint 

- ฝกการคำนวณ 

-อภิปราย ซักถาม 

นิรันดร 

7 - 8 ระบบจำนวน 

1.  ความเปนมาของตัวเลข 

2. โครงสรางของระบบจำนวน 

3. สมบัติท่ีสำคัญของระบบจำนวน 

4 - บรรยายประกอบ

สื่อ PowerPoint  

-อภิปราย ซักถาม 

นิรันดร 

9 - 11 สมการและอสมการ 

1. ความหมายของสมการ                                                                                                                                                      

2. สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

3. สมการกำลังสองหรือสมการควอดราติก(ตัวแปร

เดี่ยว) 

4. สมบัติท่ีสำคัญของสมการ 

5. ชวง 

6. อสมการ 

7. คาสัมบูรณ 

6 บรรยาย ศึกษา

ตัวอยางกรณีศึกษา 

ยกตัวอยาง สาธิต

และอภิปราย 

ซักถาม 

นิรันดร 

12 - 13 เรขาคณิตวิเคราะห 

1) จุดก่ึงกลาง 

2) ความชัน 

3) สมการเสนตรง 

4 บรรยาย ศึกษา

ตัวอยางกรณีศึกษา 

ยกตัวอยาง สาธิต

และอภิปราย 

ซักถาม 

นิรันดร 
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4) ระยะหาง 

5) พ้ืนท่ี 

6) สมการวงกลม 

7) สมการพาราโบลา 

8) สมการวงรี 

9) สมการไฮเปอรโบลา 

14 - 16  ทฤษฎจีำนวน 

1. การลงตัว 

2. จำนวนเฉพาะ  

3. ข้ันตอนวิธีหาร 

4. การแปลงเลขฐาน 

5. ตัวหารรวมมาก  

6. ตัวคูณรวมนอย 

6 บรรยาย 

PowerPoint 

ศึกษาตัวอยาง 

ยกตัวอยาง สาธิต

และอภิปราย 

ซักถาม 

ฝกการคำนวณ 

นิรันดร 

18 - 19 สอบปลายภาค 

 

5.2   แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 5.2.1 จิตพิสัย (ความตั้งใจ ความรวมมือ มารยาท มนุษยสัมพันธ  

ความรับผิดชอบ)  10 คะแนน 

 5.2.2 ทักษะพิสัย (คนควา ฝกปฏิบัติ แสดงออกเชิงทักษะ) 30  คะแนน 

 5.2.3 พุทธิพิสัย / สอบกลางภาค / การแสดงออกเชิงวิชาการ 20  คะแนน 

 5.2.4 สอบปลายภาค 40  คะแนน 

 รวม 100   คะแนน 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

6.1 เอกสารและตำราหลัก 

กมล  เอกไทยเจรญิ.  คณิตศาสตรแผนใหม. กรุงเทพมหานคร: กราฟคอารต, ๒๕๒๐. 

คณาจารยสาขาวิชาคณติศาสตรและสถิต.  คณิตศาสตรท่ัวไประดับมหาวิทยาลยั. กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๐. 

ชะเอม  สายทอง. ทฤษฎีเซต. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๐. 

ธิดา  บุณฑริก. คณิตศาสตรพ้ืนฐาน. กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฎพระนคร, ๒๕๓๘. 

พีระพล ศิริวงศ.  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน. กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิทยพัฒน, ๒๕๔๒. 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. คณิตศาสตรสำหรับนักสังคมศาสตร. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔. 
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เลิศ  สิทธิโกศล. คณิตศาสตรพ้ืนฐาน. กรุงเทพมหานคร : สกายบุค, ๒๕๔๐. 

สมวงษ แปลงประสบโชค. คณิตศาสตรพ้ืนฐาน. กรุงเทพฯ : ชมรมคณิตศาสตรวิทยาลยัครูพระนคร, ๒๕๓๔. 

A.P. Malvine and D.P.Leach. Digital Principles and Applications. New York : Mcgraw-Hill Book Company, 

1975.   

Donovan A. Johnson and D.F. Taylor. Logic and Reasoning in Mathematies. New York : Chelsea 

            Publishing Company, 1950. 

Ernest F. Haevssler and Richard S. Pavl Introductory Mathematical Analysis. New Jersey : Prentice- 

            Hall Inc., 1993. 

Larry Goldstein, David Schneider and Martha Siegel. Finite Mathematics and Its Applications. 4th 

            edition, New Prantice-Hall International Edition, 1991.Messages from VIPs. 

Richard A Dean. Elements of Abstract Algebra. New York : John Wiley & Sons, 1976. 

Seymour Lipshutz. Desert Mathematies. New York : McGraw-Hill Book Company, 1976. 

________________. Set Theory. New York : McGraw-Hill Book Company, 1964. 

 . 

 

6.2 เอกสารและขอมูลสำคัญ 

เอกสารประกอบการเรียนการสอนสามารถดาวนโหลดไดท่ี https://eleaning.mcu.ac.th/ 

 

6.3 เอกสารและขอมูลแนะนำ 

1. Y. Daniel Liang. Introduction to Java Programming Comprehensive Version 7th Edition, 

Pearson, ISBN 0136012671. 

2. http://www.cs.armstrong.edu/liang/intro6e/ 

3. http://www.uml.org/ 

4. http://www.thaiall.com/uml/indexo.html 

5. http://www.itmelody.com/tu/uml1.htm 

 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

7.1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทำโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็น

จากนักศึกษาไดดังนี้ 

1. การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
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2. การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

3. แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

4. ขอเสนอแนะผานซอฟตแวรเพ่ือสังคม ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทำเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

 

7.2 กลยุทธการประเมินการสอน 

ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 

1) ผลการสอบ 

2) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

 

7.3 การปรับปรุงการสอน  

หลังจากผลการประเมินการสอน ตามท่ีกำหนดใน 7.2 กลยุทธการประเมินการสอน จึงมีการปรับปรุงการ

สอน ดังนี้  

1) หาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

2) สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู

ในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ

ทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา โดยจัดใหมีการตั้ง

คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน 

วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

 

7.5 การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 

และรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

1) ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

2) เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอนเพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาท่ีมา 

จากงานวิจัยของอาจารย หรืออุตสาหกรรมตาง ๆ 
 


