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รายวชิา ระบบจาํนวน 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณิตศาสตร์และสถิติ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทัว่ไป
1. รหัสและช่ือรายวชิา 
 รหสัวิชา 4092201 (ช่ือวิชาภาษาไทย) ระบบจาํนวน 
        (ช่ือวิชาภาษาองักฤษ) Number System 
2. จํานวนหน่วยกติ
 3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
 3.1  หลกัสูตร  
  คณิตศาสตร์ 
 3.2  ประเภทของรายวิชา  
  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น/วิชาเอกบงัคบั 
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
  4.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชา 
  อาจารยจิ์ตตรา  ชลิตพนัธุ์ 
 4.2  อาจารยผ์ูส้อน  
  อาจารยจิ์ตตรา  ชลิตพนัธุ์ 
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1  ชั้นปีท่ี  2 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน
 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
9.  วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 วนัท่ี 31  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  2555 
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หมวดที ่2  จดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ุ
    เพื่อใหผู้เ้รียน 1.  จดมุ่งหมายของรายวชิาุ

 มีความรู้ และเขา้ใจวิธีการพฒันาระบบจาํนวนโดยใชร้ะบบเชิงสจัพจน์  1.  
2.  มีความรู้เร่ืองจาํนวนธรรมชาติ จาํนวนเตม็ สมบติัตางๆของจาํนวนเตม็  จาํนวนตรรกยะ  

จาํนวนจริง  
่

และจาํนวนเชิงซอ้น
พิสูจน์ขอ้ความเก่ียวกบัจาํนวนไดว้า่ขอ้ความนั้นเป็นจริง3.    หรือเทจ็ ได้

 4.  สามารถนาํความรู้เก่ียวกบัจาํนวนไปใชแ้กปั้ญหาได ้
2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรงรายวชิาุ
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดําเนินการ
1.  คาํอธิบายรายวชิา
 การสร้างระบบจาํนวนในระบบเชิงสจัพจน์ จาํนวนธรรมชาติ จาํนวนเตม็  สมบติัตางๆของ
จาํนวนเตม็  จาํนวนตรรกยะ  จาํนวนจริง  จาํนวนเชิงซอ้น

่

2.  จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา
 

การฝึกปฏบิัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

บรรยาย สอนเสริม การศึกษาด้วยตนเอง

ไม่มีการฝึกปฏิบติังาน
ภาคสนาม

บรรยาย  45 ชัว่โมง
ตอภาคการศึกษา  

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา
เฉพาะราย

การศึกษาดว้ยตนเอง
่ จากเอกสารที่เก่ียวขอ้ง   

6  ท่ีมีปัญหา
และตอ้งการคาํปรึกษา

ชัว่โมงต่อสั
  

ปดาห์  

 

3.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น
     รายบุคคล

หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ     อาจารย์ให้เวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล  
 

หมวดที ่4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.  คณธรรม จริยธรรมุ
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา  
  พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความซ่ือสัตย ์มีความรับผดิชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมี
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร คือ การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดา้นคุณธรรม   
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มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอยา่งท่ีดี  
 1.2  วิธีการสอน 

คุณธรรม จริยธรรมนั้น ผูส้อนไดมี้การ  ในการพฒันาผูเ้รียนในดา้น กาํหนดกฎเกณฑใ์น
การเขา้ชั้นเรียนเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย     ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ   นอกจากน้ีมีการฝึกการทาํงานเป็นกลุ่ม
เพื่อรู้หนา้ท่ีของการเป็นผูน้าํกลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความรับผดิชอบ เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น เสียสละ และซ่ือสตัยสุ์จริต
 1.3  วิธีการประเมินผล

 ประเมินการมีระเบียบวินยั   ตรงต่อเวลา  รับผิดชอบต่อตนเอง  1.3.1  วิชาชีพ  และ
สงัคม เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ จากการปฏิบติัตนในการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา
  1.3.2 ประเมินการทาํงานเป็นกลุ่มโดยใชแ้บบบนัทึกหลงัการสอน   
2.  ความรู้  

2.1  ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  
  2.1.1 มีความรอบรู้ในดา้นความรู้ทัว่ไป วชิาชีพครู และวิชาคณิตศาสตร์อยา่ง
กวา้งขวางลึกซ้ึงและเป็นระบบ
  2.1.2 มีความตระหนกั รู้หลกัการและทฤษฎีในองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งบูรณาการ  
ทั้งการบูรณาการขา้มศาสตร์ และบูรณาการกบัโลกแห่งความเป็นจริง 
  2.1.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินค่าองคค์วามรู้และ
สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานวิชาชีพครูคณิตศาสตร์อยา่งมีประสิทธิภาพ
 2.2  วิธีการสอน
  ใชก้ารเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเนน้หลกัการทางทฤษฎี และประยกุต์
ทางปฏิบติัในสภาพแวดลอ้มจริงโดยทนัต่อการเปล่ียนแปลง ซ่ึงประกอบดว้ยการสอนแบบบรรยาย 
อภิปราย การทาํงานกลุ่ม การนาํเสนอรายงาน  และมอบหมายให้คน้ควา้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  กบั
เน้ือหาวิชาในการนาํไปประยกุตใ์ช ้

2.3  วิธีการประเมินผล  
  2.3.1  การทดสอบยอ่ย
  2.3.2  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
  2.3.3  ประเมินจากรายงานที่นกัศึกษาจดัทาํ
  2.3.4  ประเมินจากการนาํเสนอรายงานในชั้นเรียน
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3.  ทกัษะทางปัญญา
 3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา
  การพฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะทางปัญญาตามคุณสมบติัของหลกัสูตร คือ สามารถคิด
แก้ปัญหาท่ีมีความสลบัซับซ้อน เสนอทางออก และนําไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
คาํนึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบติั และผลกระทบจากการตดัสินใจ 
 3.2  วิธีการสอน 
  การมอบหมายให้ ผู ้เ รียนค้นหา  รวบรวมข้อมูล  และวิ เคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ หรือใชก้รณีศึกษาทางการประยกุต ์เพื่อให้ไดแ้นวทางในการแกปั้ญหา  และ
นาํเสนอผลการศึกษาโดยการอภิปรายกลุ่ม  ซ่ึงนกัศึกษาจะไดมี้โอกาสในการปฏิบติัจริง 
 3.3  วิธีการประเมินผล
  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนกัศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นาํเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสมัภาษณ์ เป็นตน้ 

ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ4.  
ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 4.1    

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ  การพฒันาผูเ้รียนในดา้น ตาม
คุณสมบติัของหลกัสูตร คือ มีความเอาใจใส่ชวยเหลือและเอ้ือต่อการแกปั้ญหาในกลุ่ม่  และระหวา่ง
กลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค์ โดยมีความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ ดงัน้ี
  (1) สามารถทาํงานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี
  (2) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย
  ( ) มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูร้วมงาน่3
  (4) มีภาวะผูน้าํ
 4.2  วิธีการสอน
  ใชก้ารสอนท่ีมีการกาํหนดกิจกรรมใหมี้การทาํงานเป็นกลุ่ม การทาํงานท่ีตอ้ง
ประสานงานกบัผูอ่ื้น หรือตอ้งคน้ควา้หาขอ้มูลจากการสมัภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผูมี้ประสบการณ์
 4.3  วิธีการประเมินผล 
  4.3.1 ใหน้กัศึกษาภายในกลุ่มร่วมกนั สมาชิกภายในกลุ่ม ประเมินตนเอง และ
  4.3.2 ผูส้อนประเมินจากคาํตอบของนกัศึกษาเม่ือผูส้อนหรือเพื่อนนกัศึกษาเป็นคน 
ตั้งคาํถาม 
  4.3.3 ผูส้อนประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการนาํเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสงัเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และ
ความครบถว้นชดัเจนตรงประเดน็ของขอ้มูล
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5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
 5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอ้ง
พฒันา   
  5.1.1 มีความไวในการวิเคราะห์ขอ้มูลขาวสารทั้ งท่ีเป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูด

่
 และภาษาเขียน อนัมีผลใหส้ามารถเขา้ใจองคค์วามรู้หรือประเด็นปัญหาได้

อยา่งรวดเร็ว   
  5.1.2 มีความสามารถในการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการเขียนและ
นาํเสนอดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสมสาํหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนั

่

 5.2  วิธีการสอน 
   จดักจกรรมการเรียนรู้  ให้นกัศึกษาไดว้ิเคราะห์สถานการณ์จาํลอง และนาํเสนอการ
แกปั้ญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยกุตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์

ิ
 

เช่น การมอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลใหม่ๆ และการแกโ้จทยปั์ญหา โดยใช ้internet หรือ
โปรแกรมสาํเร็จรูปดา้นคณิตศาสตร์หรือสถิติ แลว้นาํเสนอผลการศึกษานั้นหนา้ชั้นเรียน 
 5.3  วิธีการประเมินผล 
  ประเมินจากเหตุผลในการเลือกใชเ้ทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ ควบคู่กบั
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  วิเคราะห์ขอ้มูล  การแปลความ 
และนาํเสนอขอ้มูลจากการอภิปรายกรณีศึกษาตาง ๆ  ท่ีมีการนาํเสนอต่อชั้น
   
  

่ เรียน 
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล
1.  แผนการสอน
 

สัปดาห์
ที่

หัวข้อเนือ้หา กจิกรรม สื่อ

1 บทที ่1 จํานวนจริง
1.1  แนวคิดเกี่ยวกบัจาํนวนและ
การนบั
1.2  ตวัเลข ตวัเลขอียปิต ์ตวัเลข
บาบิโลน ตวัเลขกรีก ตวัเลข
โรมนั ตวัเลขบายนั ตวัเลขจีน 
ตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลข
สุวรรณภูมิ
 

1.  แจกแนวการจดัการเรียนรู้และชี้แจง
2.  ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน
3.   สนทนาซกัถามกบันกัศึกษาเกี่ยวกบั “ จาํนวน  
การนบัจาํนวน  การเขียนตวัเลขแทนจาํนวน การ
เท่ากนัของจาํนวนจริง ” 
4.  นกัศึกษาร่วมกนัสรุปเนื้อหาที่ไดร้ับจากบทเรียน
5.  ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ และนาํเสนอครั้งต่อไป (ราย
เดี่ยวในขอ้ 5.1 และรายกลุ่มในขอ้ 5.2)
     5.1  การเขียนตวัเลขแทนจาํนวนของชนชาติต่างๆ 
     5.2  วิเคราะห์เนื้อหาสาระจาํนวนและการ
ดาํเนินการจากแบบเรียนคณิตศาสตร์ของ สส.วท.ใน
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 

1.   แนวการจดัการ
เรียนรู้
2.  แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
3.  แผน่ใสเรื่อง “
ตวัเลข” 
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หัวข้อเนือ้หา กจิกรรมสัปดาห์
ที่

สื่อ

บทที ่1 จํานวนจริง 
1.3 

1.  สุ่มเลือก แต่ละกลุ่ม2 นกัศึกษา นาํเสนอรายงาน  จาก
การ

1. ใบงานเรื่อง
วิเคราะห์เนื้อหาสาระจาํนวนและการดาํเนินการ โครงสร้างทาง

คณิตศาสตร์และ
ระบบคณิตศาสตร์

โครงสร้างทางคณิตศาสตร์
2. นกัศึกษาศึกษาตามใบงานโครงสร้างทาง
คณิตศาสตร์

1.4  ระบบคณิตศาสตร์
  และระบบคณิตศาสตร์ 

3 อาจารยบ์รรยายสรุปเนื้อหาเรื่อง “โครงสร้างทาง
คณิตศาสตร์  และระบบคณิตศาสตร์” 
3. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน

2. แบบทดสอบหลงั
เรียน

บทที ่2 ระบบจํานวนจริง 1. เอกสาร
ประกอบการสอน
เรื่องระบบจาํนวน 
2. 

3-5 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทบทวนความรู้เรื่องโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ 
2. อาจารยบ์รรยายเรื่องคาํอนิยาม  บทนิยาม  และ
สจัพจน์เกี่ยวกบั

2.1 คาํอนิยาม  นิยาม  และ
สจัพจน์เกี่ยวกบั การเท่ากนั  การบวก และการคูณในการเท่ากนั  การ
บวก เซตของจาํนวนจริง  และมอบหมายใหน้กัศึกษาทาํ

ความเขา้ใจและจาํบท
แบบฝึกการพิสูจน์

ทฤษฎีบท
  และการคูณในระบบ

จาํนวนจริง ต่างๆที่เรียน นิยาม  และสจัพจน์
3.  ใบกิจกรรมเรื่อง 
- 

3.  บทนิยามการลบ และการหารจาํนวนจริง  พร้อม
ฝึกพิสูจน์ทฤษฎีบทพื้นฐานในระบบจาํนวนจริง

2.2 ทฤษฎีบทพื้นฐานในระบบ
จาํนวนจริง

 

 
 

  เนน้
การใชค้าํอนิยาม  

สจัพจน์เท่ากนัของ
จาํนวนจริง 
- สจัพจน์

บทนิยาม  และสจัพจน์ในขอ้ 2 
สาํหรับการใหเ้หตุผล การบวก 

กลุ่มหวัขอ้ 4. อภิปราย การนาํทฤษฎีบทพื้นฐานไปใช้ และการคูณในเซต 
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หัวข้อเนือ้หา กจิกรรมสัปดาห์
ที่

สื่อ

   ของจาํนวนจริง 
- การแกส้มการกาํลงั
หนึ่ง 
- การแกส้มการกาํลงั
สอง 

6-7 บทที ่3 จํานวนจริงบวก และ
จํานวนจริงลบ

- การแกอ้สมการ
กาํลงัหนึ่ง 

3.1 สจัพจน์ที่ 12   
3.2 จาํนวนจริงบวก และจาํนวน
จริงลบ
3.3 การไม่เท่ากนัในระบบ
จาํนวนจริง
 

1. อธิบายการใชส้จัพจน์ที่ 12  สร้างจาํนวนจริงบวก 
และจาํนวนจริงลบ  พิสูจน์วา่เซตยอ่ยของเซตจาํนวน
จริงซึ่งไม่ใช่เซตวา่ง - การแกอ้สมการ

กาํลงัสอง 
 จะมีสมบตัิการสลบัที่  การ

เปลี่ยนกลุ่ม การแจกแจงการคูณบนการบวก หรือการ
กระทาํแบบอื่นๆตามที่กาํหนดให ้หรือไม่  จากนั้น
กล่าวถึงสมบตัิของจาํนวนจริงบวก จาํนวนจริงลบ
การไม่เท่ากนั และสมบตัิของการไม่เท่ากนัในระบบ
จาํนวนจริง

กลุ่มหวัขอ้ 2. อภิปราย การนาํทฤษฎีบทไปใช้

- การแกอ้สมการ
กาํลงัมากกวา่สอง 

8 สอบกลางภาค สอบอตันยับทที่ 1-3 จาํนวน 3 ขอ้ใชเ้วลาสอบ 2
ชัว่โมง
 

แบบทดสอบ 

 8 



มคอ.3 

 
หัวข้อเนือ้หา กจิกรรมสัปดาห์

ที่

สื่อ

บทที ่4 ระบบจํานวนเต็ม9-10 1. อธิบายบทนิยามจาํนวนเตม็  และพิสูจน์สมบตัิ
ของจาํนวน

เอกสารประกอบการ
สอนเรื่องระบบ
จาํนวน 

เตม็ 4.1 บทนิยามจาํนวนเตม็
กลุ่มหวัขอ้ ต่างๆ2. อภิปราย การนาํทฤษฎีบท ไปใช้4.2 สมบตัิของจาํนวนเตม็

บทที ่5 ระบบจํานวนตรรกยะ 1. 11-14 อธิบายบทนิยามจาํนวนตรรกยะ  และพิสูจน์
สมบตัิของจาํนวนตรรกยะ 
2.  

5.1 จาํนวนตรรกยะ
อธิบายสจัพจน์ความบริบูรณ์และพิสูจน์สมบตัิ

ของจาํนวน
5.2 สจัพจน์ความบริบูรณ์

ตรรกยะต่อ 
3.  

5.3 จาํนวนอตรรกยะ
อธิบายบทนิยามจาํนวนอตรรกยะ  และพิสูจน์

สมบตัิของจาํนวนอตรรกยะ 

เอกสารประกอบการ
สอนเรื่องระบบ
จาํนวน 

15-16 บทที ่6 ระบบจํานวนเชิงซ้อน อธิบายบทนิยามจาํนวนเชิงซอ้น  และพิสูจน์สมบตัิ
ของจาํนวนเชิงซอ้น 
 

เอกสารประกอบการ
สอนเรื่องระบบ
จาํนวน 

6.1 จาํนวนเชิงซอ้น
6.2 การเท่ากนั การบวก การคูณ
ของจาํนวนเชิงซอ้น
6.3 สมบตัิของจาํนวนเชิงซอ้น

17 สอบปลายภาค สอบอตันยั ใชเ้วลาสอบ 2 ชัว่โมง แนวการ
ตรวจขอ้สอบอตันยั
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้

การ
ประเมิน

งานทีจ่ะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 
ทีก่าํหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

(1) สอบ   
     -  สอบกลางภาค 8 30 
  -  สอบปลายภาค 17 40 

(2) การเขา้ชั้นเรียน ตลอดเทอม 10 
(3) การทาํงานกลุ่ม 9 10 
(4) รายงานรายบุคคล ตลอดภาคเรียน 10 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 80 % ขึน้ไป  ระดับคะแนน   A  60  -  64   % ระดับคะแนน   C   
 75  -  79  %  ระดับคะแนน   B+  55  -  59   % ระดับคะแนน   D+

 70  -  74  %  ระดับคะแนน   B  50  -  54   % ระดับคะแนน   D 
 65  -  69  %  ระดับคะแนน   C+  ตํ่ากว่า 50 % ระดับคะแนน   E 
 

หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.  เอกสารและตําราหลกั
 ระบบจาํนวน  สุเทพ  จนัทร์สมศกัด์ิ   
2.  เอกสารและข้อมูลสําคญั
  
3.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา
  

หมวดที ่7  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจดัทาํโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการนาํแนวคิด
และความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี
 - การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน
 - การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน
 - แบบประเมินการสอนของผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา
 - แบบการสาํรวจความตอ้งทางวิชาการและการปรับปรุงรายวิชา 
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2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเกบ็ขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 

 - ผลการสอบ  
 - ความสนใจและการใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมต่างๆของผูเ้รียน 
 - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.  การปรับปรุงการสอน 
 หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี
 - ผูส้อนทบทวนกลยทุธ์การสอนทุกภาคการศึกษา  
 - ผูส้อนระชุมหารือปัญหาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 
 - เรียกพบนกัศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อแกปั้ญหาเฉพาะจุด 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ้ ตามท่ี
คาดหวงัจากการเรียนรู้ในวิชา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา 
รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบ
ผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดด้งัน้ี
 - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือ
ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
 - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรงประสิทธิผลของรายวชิาุ
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากขึ้น ดงัน้ี
 - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ 4 

พิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง - เปล่ียน  หรือเชิญอาจารย์  เพื่อให้นกัศึกษามี
มุมมองในเร่ืองการประยกุต์ใช้ความรู้
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