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รายละเอยีดของรายวชิา 
ทฤษฎสีมการ 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
วทิยาเขต / คณะ / ภาควชิา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 
1.  รหัสและช่ือวชิา 
 รหสัวิชา (ช่ือวิชาภาษาไทย)  4094303 ทฤษฎีสมการ 
    (ช่ือวิชาภาษาองักฤษ) 4094303 Equation Theory   
2.  จํานวนหน่วยกติ 
 3  หน่วยกิต  (3 – 0– 6)  
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
 3.1  หลกัสูตร   ครุศาสตรบณัฑิต สาขาคณิตศาสตร์  

3.2  ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะดา้น/วิชาเอก 
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารยก์ฤษฎา  เลิกชยัภูมิ 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคเรียนท่ี  1  ชั้นปีท่ี 4  
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (Pre – requisite)  (ถ้ามี) 
 4091401  แคลคูลสั 1 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co – requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8.  สถานทีเ่รียน 
 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
9.  วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
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หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 - 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

  เพื่อใหน้กัศึกษา 
                    1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองจาํนวนจริง จาํนวนเชิงซอ้น เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษา
เก่ียวกบัทฤษฎีสมการพหุนาม 
 2. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎีบทต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหาค่ารากของสมการ
พหุนาม 
 3. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการหาค่ารากของสมการพหุนามท่ีเป็นจาํนวนเตม็ และ
จาํนวนตรรกยะ  
 4. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหาค่ารากของสมการกาํลงัสอง สมการกาํลงัสาม และ
สมการกาํลงัส่ี 
 5. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประมาณค่ารากของสมการ 

 
 2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
 

หมวดที ่ 3  ลกัษณะและการดาํเนินการ 
 
1.  คาํอธิบายรายวชิา  
     สมการพหุนาม  สมบติัของสมัประสิทธ์ิและรากของสมการ  สมการกาํลงัสอง สมการกาํลงัสาม  
สมการกาํลงัส่ี  การประมาณรากของสมการ 

 
2.  จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
ฝึกปฏิบตั ิ

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  45  ชัว่โมง 
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา 

ไม่มีการฝึกงาน การศึกษาดว้ยตนเอง  6  
ชัว่โมง  ต่อสปัดาห์ 

 
3.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  1  ชัว่โมง  ต่อสปัดาห์  (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
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หมวดที ่4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา  
  พฒันาผูเ้รียนให้มีความซ่ือสัตย ์มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร คือ การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู มีคุณธรรมท่ีเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื มีความกลา้หาญทางจริยธรรม มีความเขา้ใจผูอ่ื้น เขา้ใจโลก
มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอยา่งท่ีดี   
 
 1.2  วิธีการสอน  
  ในการพฒันาผูเ้รียนในดา้นคุณธรรม จริยธรรมนั้น ผูส้อนไดมี้การกาํหนดกฎเกณฑใ์นการเขา้ชั้น
เรียนเพื่อเป็นการปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวินยั   ตรงต่อเวลา  รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  เคารพ
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ   นอกจากน้ีมีการฝึกการทาํงานเป็นกลุ่มเพื่อรู้หนา้ท่ีของการเป็นผูน้าํกลุ่ม และ
การเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความรับผดิชอบ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เสียสละ และซ่ือสตัยสุ์จริต 
 
 1.3  วิธีการประเมินผล 
  1.3.1 ประเมินการมีระเบียบวินัย   ตรงต่อเวลา  รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  เคารพ
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ จากการปฏิบติัตนในการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา 
  1.3.2 ประเมินการทาํงานเป็นกลุ่มโดยใชแ้บบบนัทึกหลงัการสอน   
       
2.  ความรู้  
 2.1  ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  
  2.1.1 มีความรอบรู้ในดา้นความรู้ทัว่ไป วชิาชีพครู และวิชาคณิตศาสตร์ อยา่งกวา้งขวางลึกซ้ึงและ
เป็นระบบ 
  2.1.2 มีความตระหนกัรู้หลกัการและทฤษฎีในองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งบูรณาการ  ทั้งการบูรณา
การขา้มศาสตร์และบูรณาการกบัโลกแห่งความเป็นจริง 
  2.1.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินค่าองคค์วามรู้และสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานวิชาชีพครูคณิตศาสตร์อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.2  วิธีการสอน 
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  ใชก้ารเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเนน้หลกัการทางทฤษฎี และประยกุตท์างปฏิบติัใน
สภาพแวดลอ้มจริงโดยทนัต่อการเปล่ียนแปลง ซ่ึงประกอบดว้ยการสอนแบบบรรยาย อภิปราย การทาํงานกลุ่ม 
การนาํเสนอรายงาน  และมอบหมายใหค้น้ควา้หา ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวิชาในการนาํไปประยกุตใ์ช ้
 
 2.3  วิธีการประเมินผล 
  2.3.1 การทดสอบยอ่ย 
  2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
  2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นกัศึกษาจดัทาํ 
  2.3.4 ประเมินจากการนาํเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 
3.  ทกัษะทางปัญญา 
 3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 
  การพฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะทางปัญญาตามคุณสมบติัของหลกัสูตร คือ สามารถคิดแกปั้ญหาท่ีมี
ความสลบัซบัซอ้น เสนอทางออก และนาํไปสู่การแกไ้ขไดอ้ย่างสร้างสรรค ์โดยคาํนึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี
และประสบการณ์ภาคปฏิบติั และผลกระทบจากการตดัสินใจ 
 3.2  วิธีการสอน 
  การมอบหมายใหผู้เ้รียนคน้หา รวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  หรือ
ใชก้รณีศึกษาทางการประยุกต ์เพื่อให้ไดแ้นวทางในการแกปั้ญหา และนาํเสนอผลการศึกษาโดยการอภิปราย
กลุ่ม  ซ่ึงนกัศึกษาจะไดมี้โอกาสในการปฏิบติัจริง  
    
 3.3  วิธีการประเมินผล 
  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนกัศึกษา เช่น ประเมินจากการนาํเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสมัภาษณ์ เป็นตน้ 
 
4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1  ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  
  การพฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบตามคุณสมบติัของ
หลกัสูตร คือ มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแกปั้ญหาในกลุ่มและระหวา่งกลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์โดย
มีความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ ดงัน้ี 
  (1) สามารถทาํงานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
  (2) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  (3) มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงาน 
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  (4) มีภาวะผูน้าํ 
 
 4.2  วิธีการสอน 
  ใชก้ารสอนท่ีมีการกาํหนดกิจกรรมใหมี้การทาํงานเป็นกลุ่ม การทาํงานท่ีตอ้งประสานงานกบัผูอ่ื้น 
หรือตอ้งคน้ควา้หาขอ้มูลจากการสมัภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผูมี้ประสบการณ์ 
     
 4.3  วิธีการประเมินผล 
  4.3.1 ใหน้กัศึกษาภายในกลุ่มร่วมกนัประเมินตนเอง และสมาชิกภายในกลุ่ม 
  4.3.2 ผูส้อนประเมินจากคาํตอบของนกัศึกษาเม่ือผูส้อนหรือเพื่อนนกัศึกษาเป็นคนตั้งคาํถาม 
  4.3.3 ผูส้อนประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการนาํเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียน และสงัเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถว้นชดัเจนตรงประเดน็
ของขอ้มูล 
 
 
5.  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา    
  5.1.1 มีความไวในการวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารทั้งท่ีเป็นตวัเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด
และภาษาเขียน อนัมีผลใหส้ามารถเขา้ใจองคค์วามรู้หรือประเดน็ปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว    
  5.1.2 มีความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการเขียนและนาํเสนอดว้ย
รูปแบบท่ีเหมาะสมสาํหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนั 
 
 5.2  วิธีการสอน  
   จดักิจกรรมการเรียนรู้  ให้นักศึกษาไดว้ิเคราะห์สถานการณ์จาํลอง และนาํเสนอการแกปั้ญหาท่ี
เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยกุตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ เช่น การมอบหมายงาน
ใหศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลใหม่ๆ และการแกโ้จทยปั์ญหา โดยใช ้internet หรือโปรแกรมสาํเร็จรูปดา้นคณิตศาสตร์
หรือสถิติ แลว้นาํเสนอผลการศึกษานั้นหนา้ชั้นเรียน 
 
 5.3  วิธีการประเมินผล 
  ประเมินจากเหตุผลในการเลือกใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ ควบคู่กับการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  วิเคราะห์ขอ้มูล  การแปลความ และ นาํเสนอขอ้มูล
จากการอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ  ท่ีมีการนาํเสนอต่อชั้นเรียน 
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด จํานวน
คาบ 

กจิกรรมการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้ ภาระงาน/
ผลงาน/ชิ้นงาน 

การประเมินผล
การเรียนรู้ 

1-2 บทที ่1 จํานวนเชิงซ้อน 
รูปแบบมาตรฐานของจาํนวน
เชิงซอ้น 
จาํนวนเชิงซอ้นในเชิงเรขาคณิต 
รูปแบบเชิงขั้วของจาํนวน
เชิงซอ้น 

6 คาบ -แจกแนวการจดัการเรียนรู้ กาํหนดขอ้ตกลงใน
การเรียนการสอน 
 -ทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัจาํนวนจริง 
-บรรยาย เรื่องจาํนวนเชิงซอ้น  
- นกัศึกษาฝึกปฏิบตัิ โดยทาํแบบฝึกหดั  และ
นาํเสนอ 

-แนวการ
จดัการเรียนรู้ 
-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
 

-แบบฝึกหดั 
 

สงัเกตจาก  
พฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน การ
ตอบคาํถาม 
การทาํ
แบบฝึกหดั 

3-4   บทที ่2  พหุนาม  
ฟังกช์นัพหุนาม การดาํเนินการ
เบื้องตน้ของพหุนาม                      
ทฤษฎีเศษเหลือ   การหาร
สงัเคราะห์  กระบวนการของ
ฮอร์เนอร์   สูตรของเทเลอร์ 
 

6 คาบ -บรรยายหลกัการ ทฤษฎี    แนวคิด การพสิูจน์ 
และอธิบายตวัอยา่งการนาํไปใช ้
- นกัศึกษาฝึกปฏิบตัิ โดยทาํแบบฝึกหดั  และ
นาํเสนอเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มยอ่ย 
 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
 

-แบบฝึกหดั 
 

ประเมินจากการ
มีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน การ
ตอบคาํถาม 
การทาํ
แบบฝึกหดั 

 
 



 7

 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน
คาบ 

กจิกรรมการเรียนรู้  
สื่อการเรียนรู้ ภาระงาน/

ผลงาน/ชิ้นงาน 
การประเมินผล
การเรียนรู้ 

5-7 บทที ่3  ค่ารากของสมการพหุ
นาม  
ทฤษฎีเอกลกัษณ์และทฤษฎี
พื้นฐานทางพชีคณิต 
ค่ารากจินตภาพของสมการพหุ
นามที่มีสมัประสิทธิ์เป็นจาํนวน
จริง 
ค่ารากของของสมการพหุนามที่
มีสมัประสิทธิ์เป็นจาํนวนตรรก
ยะ 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งค่ารากและ
สมัประสิทธิ์ของสมการพหุนาม 
 

9 คาบ -บรรยายหลกัการ ทฤษฎี     แนวคิดการพสิูจน์ 
และอธิบายตวัอยา่งการนาํไปใช ้
- นกัศึกษาฝึกปฏิบตัิ โดยทาํแบบฝึกหดัการ
นาํไปใช ้และนาํเสนอเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มยอ่ย 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
 

-แบบฝึกหดั 
 

ประเมินจากการ
มีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน การ
ตอบคาํถาม 
การทาํ
แบบฝึกหดั 

8   สอบกลางภาค 
 

     

 
 
 
 



สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน
คาบ 

กจิกรรมการเรียนรู้  
สื่อการเรียนรู้ ภาระงาน/

ผลงาน/ชิ้นงาน 
การประเมินผล
การเรียนรู้ 

9-11 บทที ่4  ขีดจํากดัค่ารากและราก
จํานวนตรรกยะ  
ขีดจาํกดัของคา่ราก 
ค่ารากที่เป็นจาํนวนเตม็ค่ารากที่
เป็นจาํนวนตรรกยะ  
 

9 คาบ -บรรยายหลกัการ ทฤษฎี     แนวคิดการพสิูจน์ 
และอธิบายตวัอยา่งการนาํไปใช ้
- นกัศึกษาฝึกปฏิบตัิ โดยทาํแบบฝึกหดั และ
นาํเสนอเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มยอ่ย 
 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
 

-แบบฝึกหดั 
 

ประเมินจากการ
มีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน การ
ตอบคาํถาม 
การทาํ
แบบฝึกหดั 

12-13 บทที ่5 สมการกาํลงัสอง สมการ
กาํลงัสามและสมการกาํลงัสี่ 

สมการกาํลงัสอง 
สมการกาํลงัสาม 
สมการกาํลงัสี่  

 

6 คาบ -บรรยายหลกัการ ทฤษฎี     แนวคิดการพสิูจน์ 
และอธิบายตวัอยา่งการนาํไปใช ้
- นกัศึกษาฝึกปฏิบตัิ โดยทาํแบบฝึกหดั และ
นาํเสนอทั้งเป็นรายบุคคล และกลุ่มยอ่ย 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน        
 

-แบบฝึกหดั 
 

ประเมินจากการ
มีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน การ
ตอบคาํถาม 
การทาํ
แบบฝึกหดั 

14-15 บทที ่6  การประมาณค่ารากของ
สมการ  
 

6 คาบ -บรรยายหลกัการ ทฤษฎี     แนวคิดการพสิูจน์ 
และอธิบายตวัอยา่งการนาํไปใช ้
- นกัศึกษาฝึกปฏิบตัิ โดยทาํแบบฝึกหดั และ
นาํเสนอทั้งเป็นรายบุคคล และกลุ่มยอ่ย 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
 

-แบบฝึกหดั 
 

ประเมินจากการ
มีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน การ
ตอบคาํถาม 
การทาํ
แบบฝึกหดั 

17 สอบปลายภาค      

8 
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2.  แผนการประเมินการเรียนรู้ 

การ
ประเมิน 

งานทีจ่ะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 
ทีก่าํหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

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

(2) การเขา้ชั้นเรียน และการมีส่วนร่วมอภิปราย 
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดเทอม     10 % 

(3)  แบบฝึกหดั   การทาํงานกลุ่มและ นาํเสนอ
ผลงาน 

ตลอดเทอม    20 % 

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

                      70  -  74  %  ระดับคะแนน   B  51  -  54   %  ระดับคะแนน   D 
                      65  -  69  %  ระดับคะแนน      C+  ตํ่ากว่า 50 %  ระดับคะแนน   E 
 

หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  เอกสารและตําราหลกั 
  เอกสารประกอบการสอนวชิาทฤษฎีสมการ  
2.  เอกสารและข้อมูลสําคญั 
        มานสั บุญยงั   ทฤษฎสีมการเบือ้งต้น  โรงพิมพม์หาวิทยาลยัรามคาํแหง,  2529 
                     สุพรรณ เพง็ชยั  ทฤษฎสีมการเบือ้งต้น  สุวีริยาสาส์น, 2544 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
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หมวดที ่7  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจัดทาํโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
 -  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
 -  การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
 -  แบบประเมินการสอนของผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา 
 - แบบการสาํรวจความตอ้งทางวิชาการและการปรับปรุงรายวิชา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเกบ็ขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
 -  ผลการสอบ  
 - ความสนใจและการใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมต่างๆของผูเ้รียน 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดม
สมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
 -  ผูส้อนทบทวนกลยทุธ์การสอนทุกภาคการศึกษา  
 -  ผูส้อนระชุมหารือปัญหาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 
 - เรียกพบนกัศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อแกปั้ญหาเฉพาะจุด 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการ
เรียนรู้ในวิชา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดด้งัน้ี 
 -  การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือผูท้รงคุณวุฒิ ท่ี
ไม่ใช่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  
 -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอ้สอบ รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
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5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการ
สอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากขึ้น ดงัน้ี 
 -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ 4 
 -  เปล่ียนหรือเชิญอาจารยพ์ิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ือง
การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 


