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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม 

คณะ/สาขาวิชา            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  

30302207         คณติศาสตรวศิวกรรม  (Engineering Mathematics) 

2. จํานวนหนวยกิต บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง  

 3 หนวยกิต          (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา  

หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาแกน) สําหรับหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ   

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

อาจารยสมชาติ  โสนะแสง 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 

 ภาคการศกึษาที่ 2/2560  / ช้ันปที่ 1  

6. รายวิชาที่ตองเรยีนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

  ไมมี 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

    ไมมี 

8. สถานที่เรียน    

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

9 ธันวาคม 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  

1 จุดมุงหมายของรายวิชา 

           เพื่อใหนักศึกษาเขาใจหลักการเบื้องตนของการวิเคราะหฟูเรียร  อนุกรมฟูเรียรอินทีกรัฃ การแปลงฟู

เรียร สมการเชิงอนุพันธยอย สมการลาปลาซในพิกัดทรงกระบอกและทรงกลม จํานวนเชิงซอน ฟงกชัน

วิเคราะหเชิงซอน สมการโคชี-รีมันน  การสงคงรูป อินทิกรับเชิงซอน อนุกรม ลอเรนต  การอินทรเกรตโดย

วิธีเรซิดิว การประยุกตใชในงานวิศวกรรม การประมาณคาในชวงฟงกชัน ฟงกชันเสมือนพหุนาม การใชวิธี

เชงิเลขหาคําตอบสมการอนุพันธอันดับที่ 1 การใชวิธีเชิงตัวเลขสําหรับระบบสมการเชิงอนุพันธและสมการเชิง

อนุพันธอันดับที่สูง การใชวิธีเชิงตัวเลขสําหรับสมการอนุพันธยอย   

2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  

         การวิเคราะหฟูเรียร  อนุกรมฟูเรียรอินทีกรัฃ การแปลงฟูเรียร สมการเชงิอนุพันธยอย สมการลาปลาซ

ในพิกัดทรงกระบอกและทรงกลม จํานวนเชิงซอน ฟงกชันวิเคราะหเชิงซอน สมการโคชี-รีมันน  การสงคงรูป 

อินทิกรับเชิงซอน อนุกรม ลอเรนต  การอินทรเกรตโดยวิธีเรซิดิว การประยุกตใชในงานวิศวกรรม การ

ประมาณคาในชวงฟงกชัน ฟงกชันเสมือนพหุนาม การใชวิธีเชิงเลขหาคําตอบสมการอนุพันธอันดับที่ 1 การใช

วิธีเชิงตัวเลขสําหรับระบบสมการเชิงอนุพันธและสมการเชิงอนุพันธอันดับที่สูง การใชวิธีเชิงตัวเลขสําหรับ

สมการอนุพันธยอย   

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

45 ช่ัวโมง 

ตามความตองการของ

นักศึกษาเปนกลุมและ

เฉพาะราย 
0  ช่ัวโมง 90 ช่ัวโมง 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรกึษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปนรายบุคคล 

         ผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนกลุมและรายบุคคลตามความตองการ 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห โดยนักศึกษา

สามารถตอผูสอนเพื่อขอคําปรึกษาหรือแนะนําไดในชวงเวลาทํางาน ดวยตนเองหรือโดยวิธีสื่อสารที่สะดวก 

ดังน้ี   สถานที่ติดตอผูสอน: หองพักอาจารยหลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  
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โทร. 0-919498425 E-mail : somchat.s@npu.ac.th 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

 

�.  ด้านคณุธรรม  จริยธรรม 

 

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยทุธ/์วิธีการสอน 
1.3 กลยทุธ/์วิธีการ

ประเมินผล  

1 []  มรีะเบยีบวนิัยและเป็น

แบบอยา่งที�ด ี ตรงต่อเวลา  

 

1 มกีารสอดแทรกเรื�อง

ระเบยีบวนิยั ตรงต่อเวลา
ในการทาํงานและดา้น

จรรยาบรรณวชิาชพี การ
รูจ้กัเสยีสละ และความ

ซื�อสตัยส์ุจรติ  

1 ประเมนิจากการการเขา้

เรยีน เชค็ชื�อ และการส่งงาน
ที�ไดร้บัมอบหมายต่าง และ

สอบยอ่ย  สอบกลางภาค
การศกึษา และการสอบปลาย

ภาคการศกึษาที�เป็นไปอยา่ง

สุจรติ 

2 []  มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง

และหน้าที�  มวีนิยั  ตรงต่อเวลา  
เคารพกฎระเบยีบ  และขอ้บงัคบั

ขององคก์รและสงัคม 

 

2 ปลกูฝังใหม้รีะเบยีบวนิยั 

โดยเน้นการเขา้ชั �นเรยีน

ใหต้รงเวลา ตลอดจนการ
แต่งกายของนกัศกึษาให้

เป็นไปตามระเบยีบของ
มหาวทิยาลยั   

2 ประเมนิจากพฤตกิรรมของ

ผูเ้รยีน เช่น การเขา้ชั �นเรยีน

ตรงเวลา  ส่งงานตรงเวลา
และครบถว้น   

 
2.  ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ 2.2 กลยทุธ/์วิธีการสอน 
2.3 กลยทุธ/์วิธีการ

ประเมินผล 

1 []  มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน

หลกัการและทฤษฎพีื�นฐานดา้น
วศิวกรรม  และสามารถนําไป

ประยกุตไ์ด ้ในการวางแผนและ

แกปั้ญหาได ้

1 จดัการเรยีนการสอนที�มี

ลกัษณะยดึผูเ้รยีนเป็น

สาํคญัโดยจดักจิกรรมใน
ลกัษณะบรูณาการความรู้

และประสบการณ์เดมิของ
ผูเ้รยีนเขา้กบัความรูแ้ละ

ประสบการณ์ใหม ่ 

1 ประเมนิดว้ยการสอบยอ่ย 

สอบกลางภาคการศกึษาและ

สอบปลายภาคการศกึษา 
 

2 []  มคีวามรูใ้นสาขาวชิา

เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส ์ ทั �ง

2จดัการเรยีนการสอนที�มี
ลกัษณะยดึผูเ้รยีนเป็น

2 ประเมนิจากงานที�
มอบหมายและการนําเสนอ 
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ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัอิยา่ง

กวา้งขวาง เป็นระบบ เป็นสากล 
และทนัสมยัต่อสถานการณ์โลก 

สาํคญัโดยจดักจิกรรมให้

คน้ควา้หาความรูท้ ั �ง
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ

3 []  มคีวามรูท้ี�เกดิจากการบรูณา

การศาสตรใ์นรายวชิาต่าง ๆ ที�

เกี�ยวขอ้ง 

 

3 จดักจิกรรมที�เปิดโอกาส

ใหผู้เ้รยีนไดส้มัผสักบั
วทิยากรที�มคีวามรู้

ความสามารถในศาสตร์
หรอืคุณลกัษณะที�พงึ

ประสงคท์ี�ตอ้งการปลกูฝัง 

ตามโอกาสอนัควร   

3 ประเมนิจากงานที�

มอบหมายรายบุคคลบุคคล 

 
�.  ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

3.1 ผลการเรียนรู้ 3.2 กลยทุธ/์วิธีการสอน 
3.3 กลยทุธ/์วิธีการ

ประเมินผล 

1 []มคีวามสามารถในการคน้หา

ความรู ้ขอ้มลู และประเมนิความ
ถูกตอ้งไดด้ว้ยตนเอง 

 

1 จดักจิกรรมการเรยีน

การสอนดว้ยกระบวนการ

คดิเพื�อส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
คดิวเิคราะห ์ ใครค่รวญ

ดว้ยเหตุผล  และมี
วจิารณญาณ  

1 ประเมนิดว้ยการสงัเกต

พฤตกิรรมทางปัญญาของ

ผูเ้รยีนตั �งแต่  คดิวเิคราะห ์ 
การคาํนวณค่าต่าง ๆ   

 

2   []   มคีวามสามารถในการ

วเิคราะหส์ถานการณ์ต่าง ๆ และ
ประยกุตค์วามรูใ้นการแกปั้ญหาได้

อยา่งสรา้งสรรค ์
 

2 จดัการเรยีนรูด้ว้ย

ประสบการณ์ตรง เช่นการ
ถามตอบในชั �นเรยีน  เพื�อ

ฝึกสงัเกต  สมัภาษณ์ 

พดูคุย 

2 ประเมนิดว้ยการพดู

รายงานผลการทดลอง
วเิคราะห ์ สรปุผล  และ

อธบิายต่อหน้าชั �นเรยีน 

3 [] สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้

ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ เพื�อที�
นําไปสู่การสรา้งสรรคน์วตักรรม

ใหม ่ๆ 
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�. ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 

4.1 ผลการเรียนรู้ 4.2 กลยทุธ/์วิธีการสอน 
4.3 กลยทุธ/์วิธีการ

ประเมินผล 

1 []  มคีวามรบัผดิชอบต่องานที�

ไดร้บัมอบหมายทั �งงานรายบุคคล

และงานกลุ่ม 
 

 

1 จดักจิกรรมการเรยีนรู้
ผ่านประสบการณ์ตรงจาก

การทํางานเป็นคู่ หรอืเป็น

กลุ่ม เพื�อฝึกความ
รบัผดิชอบ   

1 สงัเกตการรว่มกจิกรรม
กลุ่มของผูเ้รยีน สงัเกต

แนวคดิ แนวทางการตอบ

ปัญหาแบบเฉพาะหน้า 
 

3 []  มคีวามเป็นกลัยาณมติรกบั

ผูเ้รยีน เพื�อนรว่มงาน ผูป้กครอง 

ผูบ้รหิาร และชุมชน  ม ีมนุษย
สมัพนัธท์ี�ดกีบัเพื�อนรว่มงานภายใน

องคก์รและบุคคลทั �วไป 

3 ส่งเสรมิใหน้กัศกึษากลา้ 
แสดงออกและแสดงความ 

คดิเหน็ปลกูฝังความรบัผดิ 

ชอบต่อหน้าที� ไดร้บัใน
งานกลุ่ม 

3 สงัเกตพฤตกิรรมการระดม
สมองประเมนิผลจากรายงาน 

 
�. ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

5.1 ผลการเรียนรู้ 5.1 ผลการเรียนรู้ 
5.2 กลยทุธ/์ 

วิธีการสอน 

1 []  สามารถเลอืกใชว้ธิกีารและ

เครื�องมอืสื�อสารไดอ้ย่างเหมาะสม 

1  พฒันาทกัษะดา้นการสื�อสารและ
การสบืคน้ขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 จดักจิกรรมการเรยีน 
การสอนดวัยการจดั

ประสบการณ์ตรงให ้

ผูเ้รยีนไดม้โีอกาสใช ้
พื�นฐานในการวเิคราะห์

ขอ้มลูดว้ยคอมพวิเตอร ์

2 []  สามารถสบืคน้ ศกึษา 

วเิคราะห ์และประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี

เพื�อแกไ้ขปัญหาอยา่งเหมาะสม 

2  พฒันาทกัษะการวเิคราะหข์อ้มลู
เชงิปรมิาณจากกรณศีกึษา 

2 จดักจิกรรมการเรยีน 
รูใ้หผู้เ้รยีนไดม้โีอกาส 

สบืคน้ขอ้มลูดว้ย 
เทคโนโลยสีารสนเทศที�

เหมาะสม  
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�. ด้านทกัษะพิสยั 

 

6.1 ผลการเรียนรู้ 6.2 กลยทุธ/์วิธีการสอน  6.3 กลยทุธ/์วิธีการ

ประเมินผล  

1. [] สามารถบูรณาการความรูใ้น

สาขาวชิาเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์

กบัศาสตรใ์นรายวชิาอื�นๆ ที�

เกี�ยวขอ้ง 

 

1. การมอบหมายงานที�
ตอ้งมกีารนําเสนอทั �งรปู

เอกสารและการพดู

ประกอบสื�อเทคโนโลย ี
2. การแนะนําเทคนิคการ

สบืคน้ขอ้มลูดว้ย
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.ประเมนิทกัษะการใชส้ื�อและ
การใชภ้าษาพดูจากการ

นําเสนอหน้าชั �นเรยีน 

2. การประเมนิผลจาก
ความสามารถในการเลอืกใช้

เครื�องมอืต่าง ๆ   

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1 แผนการสอน 

สัปดาห

ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน

การสอน 

สื่อที่ใช 

1 ฟูเรยีรและอนุกรมฟูเรียร 3 ผูสอนบรรยายสรุป

แนวทางในการเรยีน

การสอน ประกอบ

แนวการสอน  

สื่อประกอบการ

เรียนรู (Microsoft 

PowerPoint) 

สื่อวีดทิัศน ขอมูล

สารสนเทศ

เอกสารเผยแพร 

2-3 สมการเชิงอนุพันธยอย และสมการเชิง

อนุพันธอันดับที่สูง 

 

6 ผูสอนบรรยายและ

อภิปราย แสดง

ตวัอยางการ

คํานวณสมการเชิง

อนพุันธและสมการ

เชิงอนพุนัธ 

ประกอบเอกสาร

หลักรวมกับสื่อ

ประกอบการเรียนรู 

(Microsoft 

PowerPoint)สื่อวีดิ

ทัศน ขอมูล

สารสนเทศเอกสาร

เผยแพร 

4-5 ลาปลาซ    
 

6 ผูสอนบรรยาย และ

นักศกึษารวมกลุม

ประกอบเอกสาร

หลักรวมกับสื่อ
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สัปดาห

ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน

การสอน 

สื่อที่ใช 

เพื่ออภปิราย 

ตวัอยางลาปลาซ 

และการประยุกตใช

ในงาน

วศิวกรรมไฟฟา 

ประกอบการ

เรียนรู (Microsoft 

PowerPoint)สื่อวีดิ

ทัศน ขอมูล

สารสนเทศ

เอกสารเผยแพร 

6-7 

 

จํานวนเชิงซอน 6 ผูสอนบรรยายและ 

นกัศึกษารวมกลุม

เพือ่คํานวณจํานวน

เชิงซอน การแปลง 

การแปลงจํานวน

เชิงซอน และการ

ดําเนนิงาน 

ประกอบเอกสาร

หลักรวมกับสื่อ

ประกอบการ

เรียนรู (Microsoft 

PowerPoint) 

8 สอบกลางภาค 3  ตามคําสั่งคณะ 

9-10 สมการโคช-ีรมีันน 

อินทกิรลัเชิงซอน อนุกรม ลอเรนต 

6 ผูสอนบรรยายและ 

นักศกึษา แสดง

ตวัอยางการคํานวณ 

อนิทรกิรลัเชิงซอน 

ประกอบเอกสาร

หลักรวมกับสื่อ

ประกอบการ

เรียนรู (Microsoft 

PowerPoint)สื่อวีดิ

ทัศน ขอมูล

สารสนเทศ

เอกสารเผยแพร 

 

11-12 การอินทรเกรตโดยวิธีเรซิดิว และการ

ประยุกตใชในงานวิศวกรรม 

6 ผูสอนบรรยายและ

นักศกึษารวมกลุม

เพื่อการอนิทรเิกรต

โดยวธิีเรซิดวิ และ

การประยุกตใชงาน 

ประกอบเอกสาร

หลักรวมกับสื่อ

ประกอบการ

เรียนรู (Microsoft 

PowerPoint)สื่อวีดิ

ทัศน ขอมูล
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สัปดาห

ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน

การสอน 

สื่อที่ใช 

สารสนเทศ

เอกสารเผยแพร 

 

13-14 การประมาณคา 6 ผูสอนบรรยาย แสดง

ตวัอยางการคํานวณ 

การประมาณคาฟงก

ช้ัน 

 

ประกอบเอกสาร

หลักรวมกับสื่อ

ประกอบการ

เรียนรู (Microsoft 

PowerPoint)สื่อวีดิ

ทัศน ขอมูล

สารสนเทศ

เอกสารเผยแพร 

15-16 การใชวิธีเชงิตัวเลขสําหรับสมการอนุพันธ

ยอย 

ทบทวน แนะนําขอสอบ   

6 ผูสอนบรรยายและ 

นักศกึษารวมกลุม 

แสดงตวัอยางการ

คํานวณเชิงตวัเลข 

ประกอบเอกสาร

หลักรวมกับสื่อ

ประกอบการ

เรียนรู (Microsoft 

PowerPoint)สื่อวีดิ

ทัศน ขอมูล

สารสนเทศ

เอกสารเผยแพร 

17 สอบปลายภาค 3  ตามคําสั่งคณะ 

 

 

2 แผนการประเมินผลการเรยีนรู 

 

กิจกรรม

ที่ 

วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

1 การทดสอบยอย 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

 10 % 

20 % 

50 % 
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2 การนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย/การประเมินผลการมี

สวนรวมในช้ันเรยีน 

ตลอดภาค

การศกึษา 

10 % 

3 การเขียน/ความประพฤตใินและนอกช้ันเรียน ตลอดภาค

การศกึษา 

10 % 

รวม 100 % 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอการและตําราหลัก 

- มงคล เดชนครินทร, คณติศาสตรวศิวกรรมไฟฟา (ฉบับปรัปปรุง)  

- รศ. นิรันดร คําประเสริฐ, คณติศาสตรวศิวกรรมไฟฟา 2 : ลาปลาซทรานสฟอรมและการประยุกตใช  

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 

 

 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

            การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ

ความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี ้

1. การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเขยีน 

2. การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรยีน 

3. แบบประเมนิผูสอนโดยนักศึกษาและแบบประเมนิรายวิชา 

4. ขอเสนอแนะผานสื่อสารสนเทศ 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

1. จํานวนหรือรอยละของผูเขาเรียนแตละคาบ และการสังเกตพฤติกรรม 

2. คําถาม หรือแบบทดสอบ ผลการเรยีนรู ทั้งหาดาน 
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3. แบบประเมินผลการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

3.    การปรับปรุงการสอน  

            ทําการปรับปรุงการสอนทุกปการศกึษา โดยพิจารณาจากผลประเมินรายวิชาโดยผูเรียน และผล

ประเมินการสอนและปจจัยอื่นๆตอไปนี ้

1. ผลประเมินรายวิชาโดยผูเรียน ผลประเมนิการสอน และแบบสอบถามความสนใจในช้ันเรียน 

2. ประเด็นปจจุบันหรือหัวขอที่คัดสรรตามความสนใจ (Current issue & selected topics) 

3. การวิจัยชัน้เรียน ในประเด็นตาง ๆ ทั้งในรายวิชานี้ และรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน (วิชาชีพบังคับอื่น 

ๆ และวิชาชีพเลอืก) อาทิ ศิลปในการถายทอดความรูสื่อการสอน การนําความรูไปใชในรายวิชาอื่น ๆ 

ฯลฯ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศกึษาในรายวิชา 

           การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา อาศัยทั้งปจจัยภายในและภายนอก

กระบวนการเรียนการสอน ทวนสอบทั้งกระบวนการ ผลลัพทและผลสัมฤทธิ์เพื่อยืนยันวา ผลประเมิน

ประสิทธิผลของรายวิชาผลประเมินการสอนนั้นนาเช่ือถือ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของ

นักศกึษา ดําเนินการทุกครั้งที่มกีารเรียนการสอนรายวิชาเชน 

1. ทวนสอบจากการประเมินพฤติกรรมของผูเรียน (ลักษณะนิสัย ไดแก การเขาเรียน และการสังเกต

พฤติกรรม) โดยผูรวมรับผิดชอบรายวิชา 

2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่ไดเรียนผานไปแลว โดยผูรวมสอนอื่นหรอืผูรวมรับผิดชอบรายวิชา (Cross & 

Link check) 

3. ผูรวมสอนและรวมรับผิดชอบรายวิชามีสวนในการประเมินยอยเชน การออกขอสอบรวม และรวม

ประเมินผลการเรียน 

4. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย

ตรวจขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤตกิรรมเปนตน 

 

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. การทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาโดยผูสอน ดําเนินการทุกปการศึกษา อาศัย 

กระบวนการในมคอ.1 มคอ.2 และมคอ.3 โดยเฉพาะผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา (ขอ 

1) ผลประเมินการสอน(ขอ 2) การปรับปรุงการสอน (ขอ 3) และการทวนสอบมาตรฐานผลสําฤทธิ์รายวิชาของ

นักศกึษา (ขอ 4) 

2. การทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาโดยหลักสูตร คณะ และระดับสถาบัน 

(มหาวิทยาลัย)สอดคลองกับนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และการประกันคุณภาพ ฯ 

 


