มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1 รหัสและชื่อรายวิชา
4133304 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

2 จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)

3 หลักสูตร และประเภทรายวิชา
หลักสูตร : ปริญญาตรี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประเภทรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพเลือก

4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง

5 ระดับการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ปริญญาตรี/ชั้นปีที่ 3 วิทยาการคอมพิวเตอร์

6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
4132201 โครงสร้างข้อมูล

7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี

8 สถานที่เรียน
ห้อง 31113 และ 31110 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

9 วันที่จัดทารายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด
10 กรกฎาคม พ.ศ.2557
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาและความสาคัญของปัญญาประดิษฐ์
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางปัญญาประดิษฐ์กับศาสตร์คอมพิวเตอร์แขนงอื่นได้

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ในปัจจุบันเทคนิคทางด้านปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามาเป็นส่วนที่ช่วยให้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มีความชาญ
ฉลาด สามารถคิ ด ได้ ใ กล้ เ คี ย งกั บ มนุ ษ ย์ ท าให้ ไ ด้ รั บ ความสนใจ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การวิ จั ย และพั ฒ นางานทางด้ า น
ปัญญาประดิษฐ์มากขึ้น นั กศึกษาจึ งต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลั กการและงานทางด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อ
ประยุกต์กับงานทางด้านคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา
1 คาอธิบายรายวิชา
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ การวิ เ คราะห์ แ บบมี น ส์ เ อน ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ดั้ ง เดิ ม การ
ประยุกต์ใช้เทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ ในชีวิตประจาวัน การค้นหาโดยไม่มีการชี้แนะ การค้นหาโดยมีเชาว์ปัญญา
ช่วย การค้นหาเมื่อมีคู่ปรปักษ์ การเล่นเกม ตรรกะเงื่อนไข ระบบผู้เชี่ยวชาญโดยใช้กฎ การจัดการความไม่แน่นอนใน
ระบบผู้เชี่ยวชาญ ตรรกะคลุมเครือ เครือข่ายใยประสาทเทียม ขั้นตอนวิธีเจเนติก การโปรแกรมเจเนติก การทา
เหมืองข้อมูล

2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
ใน 1 ภาคการศึกษามีการเรียนการสอน 15 สัปดาห์ คาบละ 60 นาที โดยแบ่งดังนี้
จานวนคาบ
การฝึกปฏิบัติ/งาน
จานวนคาบ
สอนเสริม
ภาคสนาม/การ
การศึกษาด้วยตนเอง
บรรยาย ปฏิบัติ
ฝึกงาน
30
30 สอนเสริมตามความต้องการของ
ไม่มี
75
ผู้สอน/นักศึกษาเฉพาะราย

3 ระบุวันเวลาที่อาจารย์จะให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
วันพุธ 08.30 น. – 16.30 น.
และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ (E-mail) เพื่อเพิ่มช่องทางการให้คาปรึกษา
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
การมีคุณธรรม จริยธรรม ทาให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข การปลูกฝังคุณธรรมเพื่อให้
นักศึกษามีจริยธรรมที่ดีงามจึงก่อให้เกิดความร่มเย็นในสังคม ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อ ส่วนรวม นักศึกษาต้องมี
คุณธรรม จริยธรรมครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) มีคุณธรรม จริยธรรม
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา
3) มีความขยันและอดทน
4) มีความเป็นไทย
5) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
6) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
7) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
8) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
9) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้
การปลูกฝังให้นักศึกษาเคารพกฏระเบียบที่สังคมกาหนด วัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม
1) เน้นให้มีการสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรม ในเนื้อหาวิชาเรียน
2) ความมีวินัย ตรงต่อการเข้าชั้นเรียน
3) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) ปริมาณการลอกการบ้านหรือทาทุจริตในการสอบ
5) บูรณาการรายวิชาโดยสอดแทรกความเป็นไทยในเนื้อหาวิชาเรียน
6) เน้นถึงผลกระทบของเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม
(3) วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษา โดยวิธีสังเกต หรือจากผู้เกี่ยวข้อง
2) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3) ประเมินจากปริมาณการลอกการบ้านหรือทาทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากการกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน
5) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (10 กรกฎาคม พ.ศ.2557)
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2 ด้านความรู้
(1)

ความรู้ที่ต้องได้รับ

การพัฒนาความรู้ช่วยให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพ และเพื่อการพัฒนาตนเองและ
สังคม นักศึกษาควรพัฒนาความรู้อย่างน้อย 10 ข้อ ดังนี้
1) มีความรู้ตามหลักวิชาการ และทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชา
2) มีการแสวงหาความรู้และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
3) วิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์หลักไปใช้ในชีวิตประจาวัน
4) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
5) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนาไปประยุกต์
7) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
8) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
9) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
10) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) วิธีการสอน
1) การสอนแบบเน้นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ พัฒนาศักยภาพโดยคานึงถึงความแตกต่างในหลากหลาย
รูปแบบตามเนื้อหาวิชา เช่น การบรรยาย การบรรยายเชิงปฏิบัติการ
2) การศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
3) เน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง และมีความรู้เท่าทัน
ความก้าวหน้ าของเทคโนโลยี ทั้ง นี้ให้เป็นไปตามลั กษณะของรายวิช าตลอดจนเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้นๆ
4) บูรณาการความรู้ตามหลักวิชา และทฤษฎีกับชีวิตประจาวัน
(3) วิธีการประเมิน
ประเมินการเรียนรู้จากการศึกษาในรายวิชา โดยผ่านการสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบัติการ การทา
แบบฝึกหัด การทารายงาน การทาโครงงานประจาภาคเรียน หรือในลักษณะอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงกันได้

3 ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
การพัฒนาทักษะทางปัญญาจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้เมื่อสาเร็จ
การศึกษา การพัฒนาทักษะทางปัญญาต้องควบคู่กับ การพัฒนาความรู้และจาเป็นต้องมีคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา
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ควรพัฒนาทักษะทางปัญญาครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) มีทักษะการคิด
2) มีทักษะในการแก้ปัญหา
3) มีทักษะในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
4) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
5) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
(2) วิธีการสอน
1) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการสอนแบบแก้ปัญหาในแบบสร้างสรรค์
2) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การใช้ปัญหาเป็นฐานการศึกษา
3) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์
4) การฝึกปฏิบัติ
(3) วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา
1) ประเมิ น โดยออกข้ อ สอบที่ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ใ นการแก้ ปั ญ หา คิ ด วิ เ คราะห์
สังเคราะห์
2) ประเมินจากรายงาน เช่น จากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียนประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม

4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา
การพัฒ นาทักษะด้านความสั มพัน ธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ด ชอบ ส่ งผลให้ นักศึกษาสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาควรพัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) มีภาวะผู้นาและผู้ตาม
2) ร่วมทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
3) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4) มีความสามารถในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของตนเองและสิ่งแวดล้อม
5) ปรับตนเองร่วมกับผู้อื่นได้
6) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
8) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(2) วิธีการสอน
1) การสอนโดยเน้นการทางานกลุ่ม
2) ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4) การสอนที่เน้นการจัดทาโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์
5) มีภาวะผู้นา
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(3) วิธีการประเมิน
1) ประเมินผลการเรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม
2) ประเมินจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ประเมินจากความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ประเมินจาก
ความสาเร็จของการจัดทาโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
การพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้นักศึกษา
สามารถมีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ สามารถสื่อสารและสามารถใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม นักศึกษาควรพัฒนาทักษะทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย
4 ข้อ ดังนี้
1) มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีทักษะในการคิดคานวณ
3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ส ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(2) วิธีการสอน
1) การสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
2) การสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3) การสอนผ่านระบบเครือข่าย
4) การสอนโดยการแก้ไขปัญหาโดยใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5) การศึกษาเพิ่มเติมผ่านระบบสารสนเทศ
(3) วิธีการประเมิน
1) ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ
2) ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3) ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการสอนผ่านระบบเครือข่าย
4) ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการแก้ไขปัญหาโดยใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษา
ต่างๆ จากการนาเสนอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (10 กรกฎาคม พ.ศ.2557)

6

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน
จานวน กิจกรรมการเรียน
หัวข้อ/รายละเอียด
ชั่วโมง การสอน สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)
1 - แนะนารายวิชา
4 บรรยาย ปฏิบัติ
- ประวัติความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์
ค้นคว้า
2 - การประยุกต์ใช้เทคนิคของ
4 บรรยาย ปฏิบัติ
ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจาวัน
ค้นคว้า
- การค้นหาโดยไม่มีการชี้แนะ
3 - การค้นหาโดยมีเชาว์ปัญญาช่วย
4 บรรยาย ปฏิบัติ
ค้นคว้า
4-5 - การค้นหาเมื่อมีคู่ปรปักษ์
8 บรรยาย ปฏิบัติ
- การเล่นเกม
ค้นคว้า
6-7 ตรรกะเงื่อนไข
8 บรรยาย ปฏิบัติ
ค้นคว้า ทดสอบ
ย่อย
สอบกลางภาค
8
(5-9 ตุลาคม 2558)
9-10 - ระบบผู้เชี่ยวชาญโดยใช้กฎ
8 บรรยาย ปฏิบัติ
- การจัดการความไม่แน่นอนในระบบ
ค้นคว้า
ผู้เชี่ยวชาญ
11 ตรรกะคลุมเครือ
4 บรรยาย ปฏิบัติ
ค้นคว้า
12 เครือข่ายใยประสาทเทียม
4 บรรยาย ปฏิบัติ
ทดสอบย่อย
13-14 - ขั้นตอนวิธีเจเนติก
8 บรรยาย ปฏิบัติ
- การโปรแกรมเจเนติก
ค้นคว้า
15 การทาเหมืองข้อมูล
4 บรรยาย ปฏิบัติ
ค้นคว้า
16 นาเสนอผลงาน
4 นาเสนอผลงาน

สัปดาห์
ที่

17

ผู้สอน
อาจารย์กันยาลักษณ์
โพธิ์ดง
อาจารย์กันยาลักษณ์
โพธิ์ดง
อาจารย์กันยาลักษณ์
โพธิ์ดง
อาจารย์กันยาลักษณ์
โพธิ์ดง
อาจารย์กันยาลักษณ์
โพธิ์ดง

อาจารย์กันยาลักษณ์
โพธิ์ดง
อาจารย์กันยาลักษณ์
โพธิ์ดง
อาจารย์กันยาลักษณ์
โพธิ์ดง
อาจารย์กันยาลักษณ์
โพธิ์ดง
อาจารย์กันยาลักษณ์
โพธิ์ดง
อาจารย์กันยาลักษณ์
โพธิ์ดง

สอบปลายภาค
(30 พฤศจิกายน, 1-4 ธันวาคม พ.ศ.2558)
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รวม

60

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้*

กิจกรรมการประเมิน (เช่น การเขียนรายงาน โครงงาน
การสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค)

กาหนดการ สัดส่วนของ
ประเมิน การประเมินผล
(สัปดาห์ที่)
65%
ทดสอบย่อย
6,12
(1.1.1), (1.1.2),
สอบกลางภาค
8
(2.1), (3.1)
สอบปลายภาค
17
(1.1), (2.1), (3.1), การเข้าชั้นเรียน ความมีวินัย ความขยันและความอดทน ตลอดภาค
5%
(4.1.1), (4.1.2), การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน การศึกษา
10%
(4.1.3), (5.1.1),
(5.1.2), (5.1.4)
วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนาเสนอรายงาน
20%
(1.1), (2.1), (3.1),
การทางานกลุ่มและผลงาน
(4.1), (5.1)
การอ่านและสรุปบทความ
* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน
1 ตาราและเอกสารหลัก
- George F. Luger, “Artificial Intelligence: Structures and strategies for complex problem
solving”, Addison-Wesley, 2002.
- บุญเจริญ ศิริเนาวกุล, (2550). ปัญญาประดิษฐ์-Artificial Intelligence. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ท้อป.

2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี

3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
หนังสือและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสะท้อนความคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3 การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ผู้สอน แต่อาจารย์ที่ทวนสอบต้องมีองค์ความรู้ในวิชานี้
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม

5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือ ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
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