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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
คอมพิวเตอร ์

 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 

 

4141402 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร ์

 
Computer Mathematics 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

 
3(2-2-5) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 
3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา 

 

 

ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร ์

  

4. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 
 

 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

  

อาจารยผ์ู้สอน 

ดร. วิมาน ใจด ี
 

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 2559/ช้ันปีท่ี 1 

 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

 

 

ไม่ม ี
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8. สถานท่ีเรียน 
 

 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 

 
31 ธันวาคม 2559 

 
 

หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

 

เพื่อให้นักศึกษา 
1.1 มีความรู้ทฤษฎีคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ์
1.2 สามารถน าความรู้เกีย่วกับทฤษฎีคณิตศาสตรไ์ปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรไ์ด้ 
1.3 สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ขั้นตอนวิธีท่ีมีประสทิธิภาพ 
1.4 มีจรรยาวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 

2.1 เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมัย  
2.2 เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร ์
2.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตรไ์ปประยุกต์ใช้ในสาขาคอมพิวเตอร์ 

 

 

หมวดที่ 3. ลักษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 
 
          ตรรกศาสตร์ เซต ความสมัพันธ์และฟังก์ชัน ทฤษฎีจ านวน เมทริกซ์ คณิตศาสตร์เชิงการจัดการฝึกปฏิบัติเกีย่วกับ
ตรรกศาสตร์ เซต ความสมัพันธ์และฟังก์ชัน ทฤษฎีจ านวน เมทริกซ ์คณิตศาสตร์เชิงการจัดการ 

 
           

 

 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการเรียน - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

30 ช่ัวโมง  30 ช่ัวโมง  75 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
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หมวดที่ 4. การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.ตระหนักใน
คุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตยส์ุจรติตามครรลองวิถีความ
พอเพียง  

    

 

2.มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

1. การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based instruction) 
2. การสอนโดยโครงงาน (Project-
based instruction) 
3. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

 

3.มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตาม สามารถท างานเป็นทีม และ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่าง
เหมาะสม  

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

 

4.เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคณุค่าและศกัดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์ 

    

 

5.เคารพกฎระเบยีบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม  

    

 

6.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
คร ู 

    

2. ความรู ้

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ้ความเข้าใจองค์ความรูเ้รื่อง
วิชาชีพครู ความรู้ทั่วไป และความรู้วิชา
ที่จะสอน อย่างกว้างขวาง เป็น
ระบบ สามารถวิเคราะห์และแก้ปญัหา
ได ้ 

1. การบรรยาย 
2. การสาธิต (Demonstration)  

1. การสอบข้อเขียน/สอบย่อย 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

 

2.ตระหนักรู้ในหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ  
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

3.มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้
เฉพาะด้านในสาขาวิชาชีพครูอย่าง
ลึกซึ้ง  

    

 

4.มีความรู้และเห็นความส าคัญของการ
ใช้งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู  

    

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และกระบวนการคดิที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิชาชีพครู  

    

 

2.สามารถสืบค้น ท าความเข้าใจ และ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค ์ 

1. การสอนโดยใช้การนิรนัย 
(Deductive) 
2. การเรียนรู้ด้วยการสืบค้น (Learning 
to Search)  

1. การประเมินผลงาน/บทเรียนท่ีถอด
ประสบการณ์จากนักศึกษา  

 

3.สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณ
ในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรยีน
การสอนและพัฒนาผูเ้รียนโดยค านึงถึง
ความรู้ทฤษฎ ีประสบการณภ์าคปฏิบัติ
และผลกระทบจาการตัดสิน  

    

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.พัฒนาทักษะในการสร้างสมัพันธภาพ
ระหว่างผูเ้รียนกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้องอย่าง
เป็นกัลยาณมติร  

    

 

2.มีความเป็นผู้น าและผูต้ามในการ
ท างานเป็นทีม รวมทั้งมีส่วนช่วยและเอื้อ
ต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค ์ 

    

 

3.มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ในการ
วิเคราะหป์ัญหาได้อย่างเหมาะสมบน
พื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม  
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

4.มีความรับผิดชอบในการเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาตนเอง และวิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่องตลอดจนมีความรับผดิชอบ
ต่อส่วนรวม  

    

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมลู ข่าวสาร
ที่เป็นตัวเลขเชิงสถิต ิหรือทาง
คณิตศาสตร์ภาษาพูด ภาษาเขียน อันมี
ผลให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเดน็
ปัญหาได้อย่างชัดเจน  

1. การเรียนรู้ด้วยการสืบค้น (Learning 
to Search)  

1. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

 

2.มีความสามารถในการสืบค้น
ข้อมูล การประมวลผล แปล
ความหมาย และการเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศ ดดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

    

 

3.มีความสามารถในการสื่อสารไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การ
อ่าน และการเขียน พร้อมท้ังเลือกใช้
รูปแบบสื่อการน าเสนอได้อยา่งเหมาะสม
ค านึงถึงบุคคล และกลุ่มที่มีความ
แตกต่างกัน  

    

6. ทักษะพิสัย 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกีย่วข้อง
กับการจัดการเรยีนรู ้การวัดและ
ประเมินผล การจัดการช้ันเรยีน การ
บันทึกและการรายงานผล และการวิจัย
ในช้ันเรียน   

    

 

2.สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏบิัติการ
สอน บริหารจัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและ
รายงานผลการจดัการเรียนรู ้การวิจัยใน
ช้ันเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้รียน
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

ได้อย่างเหมาะสมตามความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคล  

 

3.สามารถจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่
อบอุ่น มั่นคงปลอดภัย  

    

 

4.ตระหนักถึงคณุค่าของการน า
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกีย่วข้อง
กับการสอนการประเมินผล การจดัการ
ช้ันเรียน การบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู ้การวิจัยในช้ันเรยีนมาใช้
ในการพฒันาศักยภาพของผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  

    

 

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1  ตรรกศาสตร ์ 
- ประพจน์  
- ตารางค่าความจริงและ
ตัว ด าเนินการตรรกะ  
- สัจนิรันดร ์ข้อขัดแย้ง  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration) 
3. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม  

2  - ประพจน์สมมูลและการ
พิสูจน ์ 
- ประโยคเปิดและตัวบ่ง
ปริมาณ  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสอนโดยใช้
การนิรนัย 
(Deductive) 
3. การสาธิต 
(Demonstration)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

การพิสูจน์การ
สมมลูกันทาง
ตรรกศาสตร ์ 

1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
การบ้าน  

3  เซต  
- ความหมายของเซต  
- เซตจ ากัดและเซตอนันต ์ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างเซต  
- การด าเนินการบนเซต  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration) 
3. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

4  - แผนภาพของเวนน ์ 
- เซตที่เท่ากันและการพิสจูน ์ 

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสอนโดยใช้
การนิรนัย 
(Deductive) 
3. การสาธิต 
(Demonstration)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

การพิสูจน์การ
เท่ากันของเซต  

1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
การบ้าน  

5  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  
- ความสัมพันธ์  
- ฟังก์ชัน  
- พีชคณิตของฟังก์ชัน  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration) 
3. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม  

6  - กราฟของฟังก์ชัน  
- การโตขึ้นของฟังก์ชัน  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration) 
3. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice)  
 

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

การหาการโต
ขึ้นของฟังก์ชัน  

1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
การบ้าน  

7  ทฤษฎีจ านวน  
- จ านวนเต็มกับการหารลง
ตัว  
- จ านวนเฉพาะ  
- ขั้นตอนวิธีการหาร  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration) 
3. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice)  
 

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม  

8  - ตัวหารร่วมมากและตัว
คูณร่วมน้อย  
- คอนกรูเอนซ์  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration) 
3. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice)  
 

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม  

9  - การประยุกต์ของคอนกรู
เอนซ ์ 
- จ านวนเต็มและขั้นตอนวิธี
ของยุคลิด  
- การประยุกต์ของทฤษฎี
จ านวน  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration) 
3. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

10  - ทฤษฎีบทเศษเหลือของจีน  
- การเข้ารหสัและการ
ถอดรหัส  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration) 
3. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice)  
 

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

การหาอินเวิร์
สของการ
หาร การเข้า
และการ
ถอดรหัส  

1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
การบ้าน  

11  คณิตศาสตร์เชิงการจดั  
- วิธีการนับ  
- วิธีเรียงสับเปลี่ยน  
- วิธีจัดหมู่  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration) 
3. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม  

12  - สัมประสิทธ์ิทวินาม  
- การทดลองสุ่มและแซม
เปิลสเปซ  
- ความน่าจะเป็น  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration) 
3. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม  

13  เมตริกซ ์ 
- ความหมายของเมตริกซ ์ 
- การด าเนินการบนเมทริกซ ์ 

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration) 
3. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม  

14  - เมทริกซ์สลับเปลี่ยน  
- เมทริกซ์ผกผันและดีเทอร์
มิแนนต ์ 

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration) 
3. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice)  
 

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม  

15  - เมทริกซ์กับความสัมพันธ์ฺ  2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration) 
3. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice)  
 

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม  

 รวม 30.00 30.00     



9/10 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที ่ งานท่ีใช้ประเมินผลผูเ้รียน สัปดาห์ที่ประเมิน คะแนน สัดส่วนการประเมิน 

1  การสอบข้อเขียน/สอบย่อย  12  20.00  20.00  

2  การสังเกตพฤติกรรม    5.00  5.00  

3  การประเมินกระบวนการท างาน/บทบาทใน
การท ากิจกรรม  

  5.00  5.00  

4  การประเมินผลงาน/บทเรียนที่ถอด
ประสบการณ์จากนักศึกษา  

  5.00  5.00  

5  การประเมินรายงาน/โครงงาน    5.00  5.00  

6  การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

  10.00  10.00  

7  การสอบกลางภาค  8  20.00  20.00  

8  การสอบปลายภาค  16  30.00  30.00  

  รวม 100.00 100.00 

 

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
 

 
โครงการต าราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มลูนิธิ สอวน.( 2553). คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
      ส าหรับคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ: บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จ ากัด.  

2. เอกสารและข้อมลูส าคัญ 
 

 

สมชาย  ประสิทธ์ิจูตระกลู.  (2544). ภินทนคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ:  ศูนย์เทคโนโลย ี
      อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 
สมพร  สูตินันท์โอภาส. (2539). คณิตศาสตร์ดสิครตี. กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิล. 
วิทยา วัชระวิทยากุล และ สมชาย  ประสิทธ์ิจูตระกลู. (2521). คณติศาสตร์ดสีครีต เชิง   
      ประยุกต์. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยเูคช่ัน. 
วนิดา  เหมะกลุ. (2535). คณิตศาสตรด์ิสครีต. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 

 

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
 

 

Kenneth H. Rosen. (1991). Discrete Mathematics and Its Applications. McGRAW- HILL. 
Fletcher & Hoyle &Patty . (1991). Foundations of Discrete Mathematics. PWS-KENT. 
เว็บไซต์ทีเ่กี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia ค าอธิบายศัพท์ 
เอกสาร E-Learning 
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หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 

          -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
          -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
          -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 

 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

          - ผลการประเมินผูส้อนโดยนักศึกษา  
          - ผลการสอบ 
          - การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู้ 

 

3. การปรับปรุงการสอน 
 

 

หลังจากผลการประเมนิการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการ
ปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

          -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          -  การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยนักศึกษา  
 

 
ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ด้านท่ี 3 ด้านทักษะทางปัญญา ด้านท่ี 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ ด้านท่ี 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

4.2 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน 
 

 
1. การสัมภาษณ์นักศึกษาแบบสุ่ม  

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้
เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี ้

          -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 

ผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 

          -  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของ
อาจารย์หรือหน่วยงานต่าง ๆ 
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