
มคอ. 3  รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะวิทยาศาสตร  สาขาวิชา คณิตศาสตร 

Faculty of  Science  Program in  in Mathematics 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชือ่รายวิชา      รหสัวชิา  4091602   ชื่อรายวชิา คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1 
2. จํานวนหนวยกิต       

 

3 หนวยกิต                3(3-0-6) 
(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา  

 3.1    สาํหรับ    หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร 
         สําหรับ     หลายหลักสูตร  
 3.2       ประเภทของ

รายวิชา  
 ศึกษาทัว่ไป  

    วิชาเฉพาะดาน กลุมวชิา  แกน    เอกบังคบั   
            เอกเลือก 

   วิชาเลือกเสรี     
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา           
 4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  
  ผศ.วชิรารักษ โอรสรัมย 
 4.2 อาจารยผูสอน 
  ผศ.วชิรารักษ โอรสรัมย 

ผศ.ดร.สาธิต ผลเจริญ 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน   
 ภาคการศึกษาท่ี     1    2 ชั้นปท่ีเรียน  ชั้นปที่ 1 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  (pre-requisite)  (ถามี) 
     4091601 วิชาคณิตศาสตรสาํหรับวิทยาศาสตร 1 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (co-requisites)  (ถามี) 

        ไมมี  

8. สถานท่ีเรียน   
         541 อาคาร 5  มหาวทิยาลัยราชภฎับรุีรมัย 
9. วันท่ีจัดทําหรอืปรบัปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังลาสุด 
 ภาคการศึกษาที่    ปการศึกษา 2558  
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1      2 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 
 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
   1. เพ่ือใหนักศึกษามีระเบียบวินัย 
   2. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร 
   3. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลตามหลักการและวธิีการทางคณิตศาสตร  
   4. เพ่ือใหนักศึกษานําความรูทางคณิตศาสตรไปประยุกตกับสถานการณตาง ๆ ไดถูกตองและเหมาะสม  
   5. เพ่ือใหนักศึกษามีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสงัเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่หลากหลายไดอยาง
ถูกตองและเพ่ือนาํไปสูการสรางนวัตกรรม 
   6. สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพ่ือการวิเคราะหประมวลผลการแกปญหาและนําเสนอขอมูลได
อยางเหมาะสม  
 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
    เพื่อใหนักศึกษาสมารถนาํความรูที่ไดเรียนมาไปประยกุตใชในชวีิตประจาํวันได  

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวชิา   (Course  Description) 

     สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึง่ สมการเชงิอนุพันธอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธอันดับสงูและการประยุกต  
อนุกรม ฟูเรียร ขอปญหาคาของสมการเชิงอนุพันธยอยเบือ้งตน 

2. จํานวนชัว่โมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม (ถามี) การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

48  ชั่วโมงตอภาคารศึกษา ไมมี ไมมี 
 

36  ชั่วโมงตอสัปดาห 
 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

  1.  อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาที่หนาหองทํางานและในกลุม Facebook 

2. นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาหรือมาพบตามนัด 

3. อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุมตามตองการ  โดยกําหนดไว  3  ชั่วโมง/สัปดาห 



หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรยีนรูของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา วิธีการสอนท่ีจะใชพัฒนาการเรียนรู วิธีการประเมินผล 

   1.2 มีระเบียบวินัย วัดและประเมินผลจากการตรวจสอบ
การตรงตอเวลาในการเขาเรียน 

วัดและประเมินผลจากการตรวจสอบการ
ตรงตอเวลาในการเขาเรียน 

2. ความรู 
ความรูท่ีตองไดรับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความรู ในหลักการและ
ทฤษฎีทางคณิตศาตร 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2.  บรรยาย 
3.  ทาํแบบฝกหัดตามใบงาน 

1.  สอบกลางภาค 
2.  สอบปลายภาค   

3. ทักษะทางปญญา 
ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
3.1 สามารถคิดวิเคราหอยางเปน
ระบบและมีเหตุผลตามหลักการ
และวธิีการทางคณิตศาสตร 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2.  บรรยาย 
3.  ทาํแบบฝกหัดตามใบงาน 
 

1.  สอบกลางภาค 
2.  สอบปลายภาค   

3.2 นําความรูทางคณิตศาสตรไป
ประยุกตกับสถานการณตาง ๆ ได
ถูกตองและเหมาะสม 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2.  บรรยาย 
3.  ทาํแบบฝกหัดตามใบงาน 
 

1.  สอบกลางภาค 
2.  สอบปลายภาค   

3.3 มีความไฝรู สามารถวิเคราะห
และสงัเคราะหความรูจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ ที่หลากหลายได
อยางถกูตองและเพ่ือนําไปสูการ
สรางนวัตกรรม 

มอบหมายใหนกัศกึษาเขียนบทความ
วิชาการ 
 
 

ประเมินผลจากบทความทางวชิาการของ
นักศึกษาที่ไดจากคนควาความรูพ้ืนฐาน
และสามารถนํามาวิเคราะหพรอมทั้ง
ประยุกตเขากับสถานการณและเขียนเปน
บทความได 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะความสมัพันธระหวางบคุคล
และความรบัผิดชอบท่ีตองการ

พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

-   
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 สามารถประยุกตความรูทาง
คณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการ

แบงกลุมใหนักศกึษาไปคนควาขอมูล
เพ่ือเขียนบทความวชิาการแลว

วัดและประเมินผลจากชิ้นงานกลุม 
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วิเคราะหประมวลผลการแกปญหา
และนําเสนอขอมูลไดอยาง
เหมาะสม  

นําเสนอหนาชั้นเรียน 

6. ภารกิจอื่น ๆ ท่ีนํามาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน 

6.1 ผลงานวิจัย 
ไมม ี

มีการนําความรูและประสบการณจากผลงานวิจัยมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดาํเนินการ ดังน้ี 
        ..............................................................ไมมี................................................................... 

6.2 งานบริการวิชาการ ไดแก การจัดโครงการฝกอบรม การเปนวทิยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเปน
กรรมการสอบวทิยานิพนธ การเปนกรรมการผูทรงคุณวฒุิในการตรวจผลงานวจิัย การเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒใินการอาน
บทความวชิาการและอ่ืน ๆ 
        ..............................................................ไมมี................................................................... 

 
มีการนําความรูและประสบการณจากการบรกิารวิชาการมาใชในการพฒันาการเรียนการสอนโดยมีการดําเนินการ ดงันี้        

  
        ..............................................................ไมมี................................................................... 

 
6.3 งานทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก การผนวกเอาศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นไวในการเรียนการสอน เชน การสอนโดย

ยกตัวอยางสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตตามวถิีพ้ืนบาน การอางองิถึงเครื่องมือพ้ืนบาน วัตถุดิบที่ใชในการผลิตที่มีเฉพาะใน
ทองถิ่น ภูมิปญญาพ้ืนบานภาคเหนือ และอ่ืน ๆ 
        ..............................................................ไมมี................................................................... 

มีการนําความรูและประสบการณจากการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการ
ดําเนินการ ดังน้ี 
        ..............................................................ไมมี................................................................... 

6.4 ทรัพยากรหรือวิธีการใชในการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษของนักศึกษา 
ตัวอยางเชน การใช text book การใชบทความวิจัย/ บทความภาษาอังกฤษ การเขาถงึ website ที่เก่ียวของ  เปนตน 
        ..............................................................ไมมี................................................................... 
มีการนําความรูและประสบการณจากการนําทรัพยากรมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดําเนินการ ดังนี ้
        ..............................................................ไมมี................................................................... 

6.5 การบรรยายโดยมีผูมีประสบการณทางวชิาการหรือวชิาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก  เรื่องที่บรรยาย/ ชื่อ
และสงักัดของวิทยากร/ วัน/เวลา/สถานที่บรรยาย 
        ..............................................................ไมมี................................................................... 

 
6.6 การดูงานนอกสถานท่ีในรายวิชา ชือ่ของหนวยงาน /วนั/เวลาดูงาน 

        ..............................................................ไมมี................................................................... 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

ชั่วโมง/ผูสอน 
กิจกรรมการเรียน
การสอน/สือ่ที่ใช 

การพัฒนาการเรยีนรู
ของนักศึกษา 

1 2 3 4 5 
1 ชีแ้จงรายวิชา 

วิธกีารเรียนการสอน 
การวัดผลและประเมินผล 
ทบทวนเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรสาํหรบั
วิทยาศาสตร 1 

3 1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน 
2. บรรยาย 
3. ทําแบบฝกหัด
ตามใบงาน 

     

2 บทท่ี 1 เทคนิคการอินทิเกรต 
-  อินทิเกรตโดยการเปลี่ยนตัวแปร 
-  การอินทิเกรตทีละสวน 
 

3 1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน 
2. บรรยาย 
3. ทําแบบฝกหัด
ตามใบงาน 

     

3 -  อินทิเกรตโดยแยกเศษสวนยอย 
-  อินทิเกรตไมตรงแบบ 
 

3 1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน 
2. บรรยาย 
3. ทําแบบฝกหัด
ตามใบงาน 

     

4 บทท่ี 2 อนิทริเกรตหลายชั้น 
-  ความหมายและนิยามของการ 
    อินทิเกรตหลายชั้น 
-  อินทริเกรตสองชั้น 

3 1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน 
2. บรรยาย 
3. ทําแบบฝกหัด
ตามใบงาน 

     

5 -  การหาพ้ืนที่โดยการอินทริเกตรสองชั้น 
-  อินทริเกรตสามชั้น   
มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงตัวจากสมการชวย 

 

3 1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน 
2. บรรยาย 
3. ทําแบบฝกหัด
ตามใบงาน 

     

6 บทท่ี 3 ความรูเบือ้ตนเกี่ยวกับสมการเชงิ
อนุพันธ 
-  ประวัติของสมการเชิงอนพัุนธ 
-  นิยามและตัวอยางของสมการเชงิอนุพันธ 

3 1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน 
2. บรรยาย 
3. ทําแบบฝกหัด
ตามใบงาน 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

ชั่วโมง/ผูสอน 
กิจกรรมการเรียน
การสอน/สือ่ที่ใช 

การพัฒนาการเรยีนรู
ของนักศึกษา 

1 2 3 4 5 
7 -  ผลเฉลยของสมการเชงิอนุพันธ 

-  การกําจัดตัวคงคา 
 

3 1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน 
2. บรรยาย 
3. ทําแบบฝกหัด
ตามใบงาน 

     

8 -  ทฤษฎีบทการมีจรงิและความเปนไปได
อยางเดียว 
 

3 1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน 
2. บรรยาย 
3. ทําแบบฝกหัด
ตามใบงาน 

     

9 สอบกลางภาค 
10 บทท่ี 4 สมการเชงิอนุพันธอันดับหน่ึงและ

ระดับขั้นหน่ึง 
-  สมการเชิงอนุพันธแบบแยกกันได 
 

3 1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน 
2. บรรยาย 
3. ทําแบบฝกหัด
ตามใบงาน 

     

11 -  สมการเชิงอนุพันธแบบเอกพันธุ 
-  สมการเชิงอนุพันธแบบแมนตรง 
-  ตัวประกอบปริพันธ 
 
 

3 1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน 
2. บรรยาย 
3. ทําแบบฝกหัด
ตามใบงาน 

     

12 บทท่ี 5 สมการเชงิอนุพันธสามัญเชงิเสน
เอกพันธท่ีมีสมัประสิทธ์ิเปนคาคงตัว 
-  สมการชวย 
-  การหาผลเฉลยทั่วไปของสมการเอกพันธที่
มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงตัวจากสมการชวย 
-  รากของสมการชวยเปนจาํนวนจรงิและ
ตางกันทุกตวั 

3 1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน 
2. บรรยาย 
3. ทําแบบฝกหัด
ตามใบงาน 

     

13 -  รากของสมการชวยเปนจาํนวนจรงิที่ซ้าํกัน 
 

3 1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน 
2. บรรยาย 
3. ทําแบบฝกหัด
ตามใบงาน 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

ชั่วโมง/ผูสอน 
กิจกรรมการเรียน
การสอน/สือ่ที่ใช 

การพัฒนาการเรยีนรู
ของนักศึกษา 

1 2 3 4 5 
14 -  รากของสมการชวยบางจาํนวนเปนจาํนวน

เชิงซอน  
-  รากของสมการชวยเปนจาํนวนเชงิซอน
และมีบางจาํนวนซ้าํกัน  
 

3 1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน 
2. บรรยาย 
3. ทําแบบฝกหัด
ตามใบงาน 

     

15 บทท่ี 6 การแปลงลาปลาซ 
-  ผลการแปลงลาปลาซ 

-  สมบัติบางประการของผลการแปลงลา
ปลาซผลการแปลงผกผันลาปลาซ 
 

3 1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน 
2. บรรยาย 
3. ทําแบบฝกหัด
ตามใบงาน 

     

16 -  การหาผลเฉลยของปญหาเง่ือนไขเริ่มตน
ดวยผลการแปลงลาปลาซ 

3 1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน 
2. บรรยาย 
3. ทําแบบฝกหัด
ตามใบงาน 

     

17 นําเสอนบทความวชิาการ 3        
18 สอบปลายภาค      

 
หมายเหตุ  การพัฒนาการเรียนรูของนักศกึษา  

1 =  คุณธรรม  จริยธรรมที่ตองพัฒนา    
2 =  ความรู      
3 =  ทักษะทางปญญา    
4 =  ทักษะความสมัพันธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบ    
5 =  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ท่ี ผลการเรียนรู*  วิธีการประเมิน**  สัปดาหท่ีประเมิน   สัดสวนของการประเมิน 

1 
มีระเบียบวินัย วัดและประเมินผลจากการ

ตรวจสอบการตรงตอเวลาในการเขา
เรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 
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2 

มีความรู ในหลกัการและ
ทฤษฎีทางคณิตศาตร 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2.  บรรยาย 
3.  แกโจทยปญหาในชั้นเรียน 
4.  สนทนาซักถาม 
5.  ทาํแบบฝกหัดตามใบงาน 

ตลอดภาคการศึกษา 30% 

3 

สามารถคิดวิเคราหอยางเปน
ระบบและมีเหตุผลตาม
หลักการและวิธีการทาง
คณิตศาสตร 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2.  บรรยาย 
3.  แกโจทยปญหาในชั้นเรียน 
4.  สนทนาซักถาม 
5.  ทาํแบบฝกหัดตามใบงาน 

ตลอดภาคการศึกษา 20% 

4 

นําความรูทางคณิตศาสตรไป
ประยุกตกับสถานการณตาง 
ๆ ไดถกูตองและเหมาะสม 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2.  บรรยาย 
3.  แกโจทยปญหาในชั้นเรียน 
4.  สนทนาซักถาม 
5.  ทาํแบบฝกหัดตามใบงาน 

ตลอดภาคการศึกษา 20% 

5 

มีความไฝรู สามารถวิเคราะห
และสงัเคราะหความรูจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ ที่
หลากหลายไดอยางถกูตอง
และเพื่อนําไปสูการสราง
นวัตกรรม 

มอบหมายงานใหนักศึกษาโดยการ
ยกกรณีศึกษาแลวใหนกัศกึษา
นําเสนอหนาชั้นเรียน 
 

ตลอดภาคการศึกษา
และนําเสนอใน
สัปดาหที่ 17 

 

5% 

6 
 

สามารถประยุกตความรูทาง
คณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการ
วิเคราะหประมวลผลการ
แกปญหาและนาํเสนอขอมูล
ไดอยางเหมาะสม 

แบงกลุมใหนักศกึษาไปคนควา
ขอมลูเพ่ือเขียนบทความวชิาการ
แลวนําเสนอหนาชั้นเรียน 

สัปดาหที่ 17 5% 

 
 
 

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+ ตํ่ากวา 44 % ระดับคะแนน  F 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและตําราหลัก  (ระบเุอกสาร ตามหลักการอางองิ) 
วชริารกัษ โอรสรัมย. (2557).คณิตศาสตรสาํหรับวิทยาศาสตร 2. บรุีรมัย : สาขาวชิาคณิตศาสตร  

            คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย 

2.  เอกสารและแหลงการเรียนรูและขอมลูแนะนํา 
กมล เอกไทยเจรญิ. (2545). แคลคูลัส 2. กรุงเทพมหานคร, ไฮเอ็ดพับลิชซิ่ง 

กอสขุ วรีะถาวร. (2542). ผลการแปลงฟูเริเยรและลาปลาซ. กรุงเทพมหานคร ภาควิชาคณิตศาสตร  

คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ดํารง ทิพยโยธา. (2541). การหาผลเฉลยของสมการเชงิอนุพันธเลม 1. กรุงเทพมหานคร 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย หางหุนสวนจาํกัด โรงพิมพชวนพิมพ,  

ทศพร คลายอุดม และคณะ. (2537). แคลคูลัส 2. กรงุเทพมหานคร ภาควชิาคณิตศาสตร  

คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

วารี เกรอด. (2542). สมการเชิงอนุพันธ. ภาควชิาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

วีระศักด์ิ วาจาบัณฑิตย. (2541). สมการเชงิอนุพันธ. กรงุเทพมหานคร : ภาควชิาคณิตศาสตร  

คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

สุรวิทย กองสาสนะ. (2516). Diferential Equations. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช 

สมชาย สุทธขิาว. (2528) การแปลงฟูเรียรและลาปลาซ. กรุงเทพมหานคร : ศรีเมืองการพิมพ  

สุเทพ ลิ่มอรุณ. (2542). แคลคูลลัสและเรขาคณิตวิเคราห 2. เพชรบุรี : สถาบันราชภฏัเพชรบรุ ี

สุชาติ เจรญินิตย. (2554). แคลคูลสั 2. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลัยกรงุเทพ 

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

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา 

 

 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

2.1  www.google.co.th 
         2.2  หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย 
         2.3  หองสมุดสาขาวิชาคณิตศาสตร 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
        ไมมี 
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4. ภารกิจอื่น ๆ ท่ีนาํมาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน   
        ไมมี 

 4.1 ผลงานวิจัย 
   ไมมี 

 4.2 งานบริการวชิาการ 
   ไมมี 

 4.3 งานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
   ไมมี  

5. ทรัพยากรหรือวิธีการใชในการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษของนักศึกษา 
        ไมมี   
6. การบรรยายโดยผูมีประสบการณทางวชิาการหรือวชิาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก 
        ไมมี 
7. การดูงานนอกสถานท่ีในรายวิชา 
        ไมมี 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    ใชแบบประเมินผลการสอนของทางมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษาเขาไปประเมินในระบบ 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
    ใชแบบประเมินผลการสอนของทางมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษาเขาไปประเมินในระบบ 
3. การปรับปรุงการสอน 
   ในการเรียนการสอนบรูณการรวมกับ learning by doing (เรียนรูและฝกปฏบิัติไปดวย) โดยใหผูเรียนพยายาม 
คนควาแบบฝกหัดจากแหลงอ่ืนเพิ่มเติม 

 
 
 

ลงชื่อ:   _________________________________ 
      (  นางวชิรารักษ โอรสรมัย  ) 

                  อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 
                  วันที่ 6 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2561 


