
มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอดุมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร  สาขาวิชา คณิตศาสตร 

Faculty of  Science  Program in  in Mathematics 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       รหัสวิชา  4092404   ชื่อรายวิชา  สมการเชิงอนุพันธ 

2. จำนวนหนวยกิต        

 

3 หนวยกิต              3(3-0-6) 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 3.1    สำหรับ    หลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  คณิตศาสตร 

         สำหรับ     หลายหลักสูตร  

 3.2       ประเภทของรายวิชา   ศึกษาทั่วไป  

    วิชาเฉพาะดาน กลมุวิชา   แกน    เอกบังคับ   เอกเลือก 

   วิชาเลือกเสรี     

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา           

 4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

  ผศ.วชิรารักษ  โอรสรัมย 

 4.2 อาจารยผูสอน 

  ผศ.วชิรารักษ  โอรสรัมย 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน   

 ภาคการศึกษาที่     1    2 ชั้นปที่เรียน  ชั้นปที่  2 ปการศึกษา 2563 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (pre-requisite)  (ถามี) 

 4091402 แคลคูลัส 2  

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (co-requisites)  (ถามี) 

        ไมมี  

8. สถานท่ีเรียน   

      541 อาคาร 5  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

 ภาคการศึกษาที่    1      2 ปการศึกษา 2558  
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

     1. เพ่ือใหนักศึกษาเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ืน 

     2. เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ในหลักการและทฤษฎีตาง ๆ ขอวิชาสมการเชิงอนุพันธ 

     3. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถคิดวิเคราหอยางเปนระบบและมีเหตุผลตามหลักการและวิธีการทางคณติศาสตร 

     4. เพ่ือใหนักศึกษานำความรูทางคณิตศาสตรไปประยุกตกับสถานการณตาง ๆ ไดถูกตองและเหมาะสม 

     5. เพ่ือใหนักศึกษามีความไฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่หลากหลายไดอยาง

ถูกตองและเพ่ือนำไปสกูารสรางนวัตกรรม 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

    เพ่ือใหนักศึกษาสมารถนำความรูที่ไดเรียนมาไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได  

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

 

1. คำอธิบายรายวิชา   (Course  Description) 

     สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธอันดับสูงและการประยุกต  

อนุกรม ฟูเรียร ขอปญหาคาของสมการเชิงอนุพันธยอยเบื้องตน 

2. จำนวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม (ถามี) การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

36  ชั่วโมงตอภาคารศึกษา 12  ชั่วโมงตอภาคการศึกษา ไมมี 

 

36  ชั่วโมงตอสัปดาห 

 

3. จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

  1.  อาจารยประจำรายวิชาประกาศเวลาใหคำปรึกษาที่หนาหองทำงานและในกลมุ Facebook 

2. นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาหรือมาพบตามนัด 

3. อาจารยจัดเวลาใหคำปรึกษาเปนรายบุคคล/กลมุตามตองการ  โดยกำหนดไว  2  ชั่วโมง/สัปดาห 



หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู วิธีการประเมินผล 

1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็น

ของผูอ่ืน 

ประเมินผลพฤติกรรมในการแบงงาน

กลมุใหนักศึกษาคนควาแลวแสดง

ความคิดเห็น 

สังเกตพฤติกรรมขณะทำงานกลมุ 

2. ความรู 

ความรูที่ตองไดรับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความรู ในหลักการและ

ทฤษฎีทางคณิตศาตร 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2.  บรรยาย 

3.  ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

1.  สอบกลางภาค 

2.  สอบปลายภาค   

3. ทักษะทางปญญา 

ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 สามารถคิดวิเคราหอยางเปน

ระบบและมีเหตุผลตามหลักการ

และวิธีการทางคณิตศาสตร 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2.  บรรยาย 

3.  ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

 

1.  สอบกลางภาค 

2.  สอบปลายภาค   

3.2 นำความรทูางคณติศาสตรไป

ประยุกตกับสถานการณตาง ๆ ได

ถูกตองและเหมาะสม 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2.  บรรยาย 

3.  ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

 

1.  สอบกลางภาค 

2.  สอบปลายภาค   

3.3 มีความไฝรู สามารถวิเคราะห

และสังเคราะหความรูจาก

แหลงขอมูลตาง ๆ ที่หลากหลายได

อยางถูกตองและเพ่ือนำไปสูการ

สรางนวัตกรรม 

มอบหมายใหนักศึกษาเขียนบทความ

วิชาการ 

 

 

ประเมินผลจากบทความทางวิชาการของ

นักศึกษาที่ไดจากคนควาความรูพ้ืนฐาน

และสามารถนำมาวิเคราะหพรอมทั้ง

ประยุกตเขากับสถานการณและเขียนเปน

บทความได 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบที่ตองการ

พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

-   
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

-   

 

6. ภารกิจอื่น ๆ ที่นำมาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน 

6.1 ผลงานวิจัย 

ไมมี 

มีการนำความรูและประสบการณจากผลงานวิจัยมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 

        ..............................................................ไมม.ี.................................................................. 

6.2 งานบริการวิชาการ ไดแก การจัดโครงการฝกอบรม การเปนวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเปน

กรรมการสอบวิทยานิพนธ การเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานวิจัย การเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการอาน

บทความวิชาการและอ่ืน ๆ 

        ..............................................................ไมม.ี.................................................................. 

 

มีการนำความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดำเนินการ ดังนี้        

  

        ..............................................................ไมม.ี.................................................................. 

 

6.3 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก การผนวกเอาศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินไวในการเรียนการสอน เชน การสอนโดย

ยกตัวอยางสิ่งที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตตามวิถีพื้นบาน การอางอิงถึงเครื่องมือพ้ืนบาน วัตถุดิบที่ใชในการผลิตท่ีมีเฉพาะใน

ทองถ่ิน ภูมิปญญาพื้นบานภาคเหนือ และอื่น ๆ 

        ..............................................................ไมม.ี.................................................................. 

มีการนำความรูและประสบการณจากการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการ

ดำเนินการ ดังนี้ 

        ..............................................................ไมม.ี.................................................................. 

6.4 ทรัพยากรหรือวิธีการใชในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ตัวอยางเชน การใช text book การใชบทความวิจัย/ บทความภาษาอังกฤษ การเขาถึง website ที่เก่ียวของ  เปนตน 

        ..............................................................ไมม.ี.................................................................. 

มีการนำความรูและประสบการณจากการนำทรัพยากรมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 

        ..............................................................ไมม.ี.................................................................. 
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6.5 การบรรยายโดยมีผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวชิาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก  เรื่องที่บรรยาย/ ชื่อ

และสังกัดของวิทยากร/ วัน/เวลา/สถานที่บรรยาย 

        ..............................................................ไมม.ี.................................................................. 

 

6.6 การดูงานนอกสถานท่ีในรายวิชา ชื่อของหนวยงาน /วัน/เวลาดูงาน 

        ..............................................................ไมม.ี.................................................................. 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอยีด 

จำนวน

ช่ัวโมง/ผูสอน 

กิจกรรมการเรียน

การสอน/สื่อท่ีใช 

การพัฒนาการเรียนรู

ของนักศึกษา 

1 2 3 4 5 

1 ชี้แจงรายวิชา 

วิธีการเรียนการสอน 

การวัดผลและประเมินผล 

มอบหมายงานเขียนบทความทางวิชาการ

เพ่ือนำเสนอในสัปดาหสุดทายของการเรียน

การสอน 

บทที่ 1 ธรรมชาติและการเกิดสมการเชิง

อนุพันธ 

- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ 

- ประวัติของสมการเชิงอนุพันธ 

- นิยามและตัวอยางของสมการเชิงอนุพันธ  

- ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ 

3 1. ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัด

ตามใบงาน 

 

     

2 บทที่ 2 สมการเชิงอนุพนัธอันดับอันดับ

หนึ่ง 

- สมการเชิงอนุพันธแบบแยกกันได 

- สมการเชิงอนุพันธแบบเอกพันธุ 

3 1. ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัด

ตามใบงาน 

     

3 - สมการเชิงอนุพันธแบบแมนตรง 3 1. ศกึษาเอกสาร      
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- ตัวประกอบปริพันธ 

- สมการเชิงเสน 

 

ประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัด

ตามใบงาน 

4 บทที่ 3 การประยุกตของสมการเชิงอนุพันธ

สามัญอันดับหนึ่ง 

- ปญหาแนววิถีเชิงตั้งฉาก 

- ปญหาทางกลศาสตร 

- ปญหาอัตราการเปลี่ยนแปลง 

- การสรางแบบจำลองทางคณิตศาสตร

สำหรับการพยากรณโดยยกตัวอยางจาก

งานวิจัยเรื่อง “แบบจำลองทางคณติศาสตร

เพ่ือพยากรณปริมาณขยะในพื้นที่เขต

เทศบาลเมืองบุรีรัมย”  

3 1. ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัด

ตามใบงาน 

     

5 บทที่ 4 สมการเชิงอนุพันธสามัญเชิงเสน

เอกพันธที่มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงตัว 

- สมการชวย 

- การหาผลเฉลยทั่วไปของสมการเอกพันธุที่

มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงตัวจากสมการชวย 

- รากของสมการชวยเปนจำนวนจริงและ

ตางกันทุกตัว 

3 1. ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัด

ตามใบงาน 

 

     

6 - รากของสมการชวยเปนจำนวนจริงและมี

ภาวะรากซ้ำกันบางคา 

- รากของสมการชวยเปนจำนวนเชิงซอน

ตางกันทุกตัว 

- รากของสมการชวยเปนจำนวนเชิงซอนและ

มีภาวะรากซ้ำกันบางคา 

3 1. ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัด

ตามใบงาน 
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7 บทที่ 5 สมการเชิงอนุพันธสามัญเชิงเสนไม

เอกพันธที่มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงตัว 

- การหาผลเฉลยโดยวิธีการเทียบสัมประสิทธิ์ 

 

3 1. ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัด

ตามใบงาน 

     

 - การหาผลเฉลยดวยวิธีแปรพารามิเตอร 

- การหาผลเฉลยโดยใชตัวดำเนินการผกผัน 

3 1. ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัด

ตามใบงาน 

     

9 สอบกลางภาค 

10 บทที่ 6 ผลการแปลงฟูเรียร 

- บทนิยามและตัวอยาง 

- ทฤษฏีบทของผลการแปลงฟูเรียร 

 

3 1. ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัด

ตามใบงาน 

     

11 - ผลการประสาน 

- ผลการแปลงฟูเรียรผกผัน 

 

3 1. ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัด

ตามใบงาน 

     

12 - การประยุกตผลการแปลงฟูเรียรกับสมการ

เชิงอนุพันธ 

 

3 1. ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัด

ตามใบงาน 

     

13 บทที่ 7 สมการเชิงอนุพันธยอยเบื้องตน 

- สมการเชิงอนุพันธยอย 

- คำตอบทั่วไปและคำตอบเฉพาะ 

- ตัวดำเนินการเชิงเสน 

 

 

3 1. ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัด

ตามใบงาน 
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14 - สมการเชิงเสน 

- สมการเชิงเสนเอกพันธ 

 

3 1. ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัด

ตามใบงาน 

     

15 - สมการเชิงเสนซึ่งไมเปนเอกพันธ 

- สมการก่ึงเชิงเสน 

 

3 1. ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัด

ตามใบงาน 

     

16 นำเสนอบทความทางวิชาการ 3       

17 นำเสนอบทความทางวิชาการ 3       

18 สอบปลายภาค 

 

หมายเหตุ  การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา  

1 =  คุณธรรม  จริยธรรมที่ตองพัฒนา    

2 =  ความรู      

3 =  ทักษะทางปญญา    

4 =  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ    

5 =  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน   สัดสวนของการประเมิน 

1 

เคารพสิทธิและความ

คิดเห็นของผูอ่ืน 

จัดกิจกรรมกลุมอภิปราย และแสดง

ความคิดเห็นเพื่อนใหนักศึกษาได

สรางภาวะผูนำและการเปนสมาชิก

กลมุที่ดี 

สัปดาหที่ 16-17 

 

10% 

2 

มีความรู ในหลักการ

และทฤษฎีทาง

คณิตศาสตร 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2.  บรรยาย 

3.  ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

1.  สอบกลางภาค 

2.  สอบปลายภาค   

30% 
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3 

สามารถคิดวิเคราะห

อยางเปนระบบและมี

เหตุผลตามหลักการ

และวิธีการทาง

คณิตศาสตร 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2.  บรรยาย 

3.  ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

 

1.  สอบกลางภาค 

2.  สอบปลายภาค   

30% 

4 

นำความรูทาง

คณิตศาสตรไป

ประยุกตกับ

สถานการณตาง ๆ ได

ถูกตองและเหมาะสม 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2.  บรรยาย 

3.  ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

 

1.  สอบกลางภาค 

2.  สอบปลายภาค   

20% 

5 

มีความไฝรู สามารถ

วิเคราะหและ

สังเคราะหความรจูาก

แหลงขอมูลตาง ๆ ที่

หลากหลายไดอยาง

ถูกตองและเพ่ือ

นำไปสูการสราง

นวัตกรรม 

มอบหมายงานใหนักศึกษาโดยการ

ยกกรณีศึกษาแลวใหนักศึกษา

นำเสนอหนาชั้นเรียน 

 

สัปดาหที่ 16-17 

 

10% 

 

เกณฑการประเมินผล   

 81 % ขึ้นไป ระดับคะแนน  A 57 – 62  % ระดับคะแนน  C 
 75 – 80  % ระดับคะแนน  B+ 51 – 56  % ระดับคะแนน  D+ 
 69 – 74  % ระดับคะแนน  B 45 – 50  % ระดับคะแนน  D 

 63 – 68  % ระดับคะแนน  C+ ต่ำกวา 44 % ระดับคะแนน  F 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

กอสุข วีระถาวร. (2539). ผลการแปลงฟูริเยรและลาปลาซ. กรุงเทพมหานคร :  

สำนักพิมพมหาวิทยาลัยรามคำแหง. 

จินดา อาจริยะกุล. (2540). Differential Equations. กรุงเทพมหานคร : พิทักษการพิมพ. 

ดำรง ทิพยโยธา. (2541). การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ เลม 1. กรุงเทพมหานคร :  

สำนักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

     . (2541). การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ เลม 2. กรุงเทพมหานคร :  

สำนักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

วชิรารักษ โอรสรัมย สมการเชิงอนุพันธสามัญ. บุรีรัมย : ภาควิชาคณติศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

           มหาวิทยาลัยราชภฎับุรีรัมย, 2557. 

วารี เกรอต. สมการเชิงอนุพันธ. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาคณติศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2542. 

ศรีบุตร แวเจริญ และชนศกัดิ์ บายเที่ยง. สมการเชิงอนุพันธ 1. กรุงเทพมหานคร : บริษัทวงตะวัน 

, 2542. 

ศิวิไล ถนอมสวย และสุรางค สีโท. สมการเชิงอนุพันธ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทศูนยการพิมพ 

แกนจันทร จำกัด, 2541. 

สุรัตนา สังขหนุน. (2558). สมการเชิงอนุพันธ 1. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาคณติศาสตร  

คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สุวัฒน รอดผล. (2548). สมการเชิงอนุพนัธสำหรับวิศวกร. กรุงเทพมหานคร : สมาคมสงเสริม 

เทคโนโลยี(ไทย ญี่ปุน) ส.ส.ท. 

อาทิตย ศรีแกว. (2546). คณิตศาสตรวิศวกรรม 1. นครราชสีมา : สาขาวิศวกรรมไฟฟา  

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

อุบล กลองกระโทก. (2549). คณิตศาสตรสำหรับวิทยาศาสตร 2. กรุงเทพมหานคร :  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

2.1  www.google.co.th 

         2.2  หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

         2.3  หองสมุดสาขาวิชาคณิตศาสตร 
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3. เอกสารและขอมูลแนะนำ 

        ไมมี 

4. ภารกิจอื่น ๆ ที่นำมาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน   

        ไมมี 

 4.1 ผลงานวิจัย 

   ไมมี 

 4.2 งานบริการวิชาการ 

   ไมมี 

 4.3 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

   ไมม ี 

5. ทรัพยากรหรือวิธีการใชในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

        ไมม ี  

6. การบรรยายโดยผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก 

        ไมมี 

7. การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา 

        ไมมี 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

    ใชแบบประเมินผลการสอนของทางมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษาเขาไปประเมินในระบบ 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

    ใชแบบประเมินผลการสอนของทางมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษาเขาไปประเมนิในระบบ 

3. การปรับปรุงการสอน 

   ในการเรียนการสอนบูรณการรวมกับ learning by doing (เรียนรแูละฝกปฏิบัติไปดวย) โดยใหผูเรียนพยายาม 

คนควาแบบฝกหัดจากแหลงอื่นเพ่ิมเติม 

 

 

ลงชื่อ:   _________________________________ 

      (  นางวชิรารักษ โอรสรัมย  ) 

                 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

                วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
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