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มคอ. 3
รายวิชา 000 139 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อวิชา
000139 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
Basic Mathematics
1.2 จานวนหน่วยกิต
2 หน่วยกิต (2-0-4)
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
พุทธศาสตรบัณฑิต หมวดศึกษาทั่วไป (ประเภท ข.วิชาเลือก)
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
นายนิรันดร เลิศวีรพล
ดร.สุนทร สายคา
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคเรียนที่ 2 / 2564 สาหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชาเอก
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
อาคารเรียน 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
-หลักสูตรปรับปรุง ปี 2562

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
หลังจากศึกษาวิชานี้ นิสิตมีความสามารถดังนี้
1) รู้และเข้าใจหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
2) มีทักษะพื้นฐานการคานวณทางด้านคณิตศาสตร์
3) มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
4) นาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1) เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานในหลักการของคณิตศาสตร์ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องที่สูงขึ้นไป
2) ให้นิสิตสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินกิจกรรมในการคานวณทางคณิตศาสตร์ต่อไป
ได้ และนอกจากนี้เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนและเนื้อหารายวิชามีความสอดคล้อง
3) มีทักษะด้านการคิด คานวณ วิเคราะห์เชิงตัวเลข และการสื่อสารเทคโนโลยี
4) สามารถนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ข้อความ ประโยคเปิด ประพจน์ ตัวบ่งชี้ปริมาณ ค่าความจริง
ตัวเชื่อมข้อความ และนิเสธ การหาค่าความจริง การสมมูลกัน การให้เหตุผล เซต ความหมายเซต ประเภทเซต
เซตย่ อย การเท่ากัน ของเซต การดาเนิ นการของเซต พีช คณิตของเซต และการประยุกต์เซต จานวนจริง
ระบบจานวนจริ ง คุณสมบัติของจาานวนจริง สมการ อสมการ ค่าสัมบูรณ์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น ฟังชั่น
เชิงซ้อน เมตริกซ์ การดาเนินการเมตริกซ์ การเท่ากัน การบวก การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์ อินเวอร์ส เมตริกซ์

3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ /
งานภาคสนาม /
การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย 32 ชั่วโมงต่อ สอนเสริมตามความต้องการของ
ไม่มี
การศึกษาและฝึกปฏิบัติด้วย
ภาคการศึกษา
นิสิต เฉพาะราย
ตนเอง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
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- จัดเวลาให้ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อให้คาปรึกษา
- จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารให้คาปรึกษา และตอบคาถามทางวิชาการผ่านทางซอฟต์แวร์เพื่อสังคม
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนเคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความ
สาคัญของปัญหาได้
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งไม่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
และคุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ ได้แก่ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต
4.1.2 วิธีการสอน
1) เป็นต้นแบบ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นิสิต
2) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม
3) แนะนาให้นิสิตใช้คณิตศาสตร์ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงยิ่งๆ ขึ้นไป
4) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้
ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
5) ปลูกฝังให้นิสิตมีความซื่อสัตย์ ไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น
6) นอกจากนี้ต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในชั่วโมงเรียน รวมทั้งมีการยกย่องนิสิตที่ทาดี ทา
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละเวลาเพื่อผู้อื่น
4.1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2) ประเมินจากงานที่มอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในการทางาน
4) ประเมินจากการเลือกใช้โปรแกรมในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
5) ประเมินจากผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2 ความรู้
4.2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
2) มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการในสาขาที่ศึกษา
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

หน้า | 3/9

2560/1 : 000 139 คณิตศาสตร์เบื้องต้น

มคอ.3

4.2.2 วิธีการสอน
1) บรรยาย อภิปราย
2) มอบหมายงาน
3) การวิเคราะห์กรณีศึกษา
4) การศึกษาหัวข้อ ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา เพิ่มเติมจากเอกสารวิชาการ และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
5) ให้นิสิตทารายงาน/แบบทดสอบเก็บคะแนน
4.2.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค ปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
2) ประเมินจากงานที่มอบหมายรายบุคคล
3) ประเมินจากผลการดาเนินโครงงาน/รายงาน และการนาเสนอผลงาน
4) ประเมินจากการตอบคาถาม การมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็นของนิสิตในชั้นเรียน
5) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ผ่านทางซอฟต์แวร์เพื่อสังคมที่จัดเตรียมไว้สาหรับ
รายวิชา
4.3 ทักษะทางปัญญา
4.3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการอย่างเป็นระบบ และ
การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
2) สามารถสรุปและประยุกต์ทักษะความรู้ในการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
4.3.2 วิธีการสอน
1) อภิปรายกลุ่ม
2) วิเคราะห์กรณีศึกษา
3) กระตุ้นให้นิสิตมีการเสนอความคิดเห็น คิดวิเคราะห์ และนาเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
4) การมอบหมายให้นิสิตทารายงาน และนาเสนอผลงาน
4.3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตอบคาถาม ความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา การมีส่วนร่วม การแสดง
ความคิดเห็นของนิสิตในชั้นเรียน
2) ประเมินจากงานที่มอบหมายรายบุคคล
3) ประเมินจากผลการดาเนินโครงงาน และการนาเสนอผลงาน
4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 ทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการบริหารจัดการและทางานเป็นหมู่คณะ
2) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
4.4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2) มอบหมายงานกลุ่ม และรายบุคคล
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
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4.4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการประเมินตนเองของนิสิต และเพื่อนร่วมกลุ่ม ด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด
2) ประเมินจากผลงานที่ตนเองรับผิดชอบในกลุ่ม การแสดงความคิดเห็นการแสดงออกและบทบาท ใน
การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในกลุ่ม
3) ประเมินจากผลงานกลุ่มที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็นทีมการแสดงออกของนิสิตในการ
นาเสนอเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถในการอธิบายผลงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในรูปของเอกสารและแบบปากเปล่า
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
2) มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางาน
อย่างเหมาะสม
4.5.2 วิธีการสอน
1) ยกตัวอย่างแนะนาเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการเรียนในหัวข้อนั้นๆ
เพื่อให้นิสิตสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมได้
4.5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากเทคนิคและความสามารถในการนาเสนอผลงาน
2) การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือนั้นๆในการแก้ปัญหา
ต่อผู้รับฟังความคิดเห็นในชั้นเรียนได้การใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาโปรแกรม และการ
นาเสนอ
4) ทักษะในการใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาโปรแกรม และการนาเสนอ
5) การจัดทารายงาน และการนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์ที่

1

หัวข้อ / รายละเอียด

แนะนารายวิชา และแผนการศึกษารายวิชา
ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์
1. ธรรมชาติของคณิตศาสตร์

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

จานวน
ชั่วโมง
2

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)
- บรรยายประกอบ
สื่อ PowerPoint
- แนะนาแหล่ง
เรียนรู้

ผู้สอน
นิรันดร
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2. ความหมายของคณิตศาสตร์
3. โครงสร้างของคณิตศาสตร์
4. ประโยชน์ของคณิตศาสตร์
2-3
ความรู้พื้นฐานทางตรรกศาสตร์
1. ความหมายทางตรรกศาสตร์
2. ประพจน์
3. ตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร์
4. การเชื่อมประพจน์
๕. ประพจน์ที่สมมูลกัน
๖. สัจนิรันดร์
๗. ประพจน์ที่ขัดแย้งกัน(Contradiction)
4 - 6 เซต
1. ความหมายของเซต
2. การเขียนเซต
3. ประเภทของเซต(เซตจากัดและเซตอนันต์)
4. สับเซต
5. เซตที่เท่ากัน
6. เซตที่เทียบเท่ากัน
7. เพาเวอร์เซต
8. เอกภพสัมพัทธ์
9. การดาเนินการของเซต
10. แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
11. กฎทางพีชคณิตของเซต
12. การประยุกต์เกี่ยวกับสมาชิกของเซตจากัด
7 - 8 ระบบจานวน
1. ความเป็นมาของตัวเลข
2. โครงสร้างของระบบจานวน
3. สมบัติที่สาคัญของระบบจานวน
9 - 11 สมการและอสมการ
1. ความหมายของสมการ
2. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
3. สมการกาลังสองหรือสมการควอดราติก(ตัวแปร
เดี่ยว)
4. สมบัติที่สาคัญของสมการ
5. ช่วง
6. อสมการ
7. ค่าสัมบูรณ์
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
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- อภิปราย ซักถาม

4

บรรยาย

นิรันดร

PowerPoint ศึกษา

ตัวอย่างกรณีศึกษา
ยกตัวอย่าง สาธิต
และอภิปราย
ซักถาม

6

- บรรยายประกอบ
สื่อ PowerPoint
- ฝึกการแจกแจง
เลข ฐาน
-อภิปราย ซักถาม

นิรันดร

4

- บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint
- ฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์ระบบ
-อภิปราย ซักถาม

นิรันดร

6

บรรยาย ศึกษา
ตัวอย่างกรณีศึกษา
ยกตัวอย่าง สาธิต
และอภิปราย
ซักถาม

นิรันดร
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12 - 13 เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์

1. ความหมายของเมตริกซ์
2. มิติของเมตริกซ์
3. ชนิดของเมตริกซ์
4. การดาเนินการของเมตริกซ์
5. ดีเทอร์มิแนนท์
14 - 16 ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
1. ความหมายของความสัมพันธ์
2. คู่อันดับ
3. ผลคูณคาร์ทีเชี่ยน
4. ความสัมพันธ์
5. โดเมน และเรนจ์
6. ฟังก์ชั่น
18 - 19

4

บรรยาย ศึกษา
ตัวอย่างกรณีศึกษา
ยกตัวอย่าง สาธิต
และอภิปราย
ซักถาม

นิรันดร

6

บรรยาย
PowerPoint
ศึกษาตัวอย่าง
ยกตัวอย่าง สาธิต
และอภิปราย
ซักถาม
ฝึกปฏิบัติการใช้
Ms-PowerPoint

นิรันดร

สอบปลายภาค

5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้

5.2.1 จิตพิสัย (ความตั้งใจ ความร่วมมือ มารยาท มนุษยสัมพันธ์
ความรับผิดชอบ)
5.2.2 ทักษะพิสัย (ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ แสดงออกเชิงทักษะ)
5.2.3 พุทธิพิสัย / สอบกลางภาค / การแสดงออกเชิงวิชาการ
5.2.4 สอบปลายภาค

10
30
20
40
รวม 100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
กมล เอกไทยเจริญ. คณิตศาสตร์แผนใหม่. กรุงเทพมหานคร: กราฟิคอาร์ต, ๒๕๒๐.
คณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิต. คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๐.
ชะเอม สายทอง. ทฤษฎีเซต. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๐.
ธิดา บุณฑริก. คณิตศาสตร์พื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฎพระนคร, ๒๕๓๘.
พีระพล ศิริวงศ์. คณิตศาสตร์พื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิทยพัฒน์, ๒๕๔๒.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. คณิตศาสตร์สาหรับนักสังคมศาสตร์. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔.
เลิศ สิทธิโกศล. คณิตศาสตร์พื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร : สกายบุ๊ค, ๒๕๔๐.
สมวงษ์ แปลงประสบโชค. คณิตศาสตร์พื้นฐาน. กรุงเทพฯ : ชมรมคณิตศาสตร์วิทยาลัยครูพระนคร, 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.
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
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Ernest F. Haevssler and Richard S. Pavl Introductory Mathematical Analysis. New Jersey : PrenticeHall 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 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
เอกสารประกอบการเรียนการสอนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://itmcukk.wordpress.com/
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
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
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาได้ดังนี้
1. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2. การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
3. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
4. ขอเสนอแนะผ่านซอฟต์แวร์เพื่อสังคม ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
1) ผลการสอบ
2) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
7.3 การปรับปรุงการสอน
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
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หลังจากผลการประเมินการสอน ตามที่กาหนดใน 7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน จึงมีการปรับปรุงการ
สอน ดังนี้
1) หาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียนการสอน
2) สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้
ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา โดยจัดให้มีการตั้ง
คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน
วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
1) ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
2) เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา
จากงานวิจัยของอาจารย์ หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
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