
รายละเอยีดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร  สาขาวิชา คณติศาสตร 

Faculty of  Science  Program in  in Mathematics 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       รหัสวิชา  4091401  ชื่อรายวิชา  แคลคูลัส 1 

2. จำนวนหนวยกิต        

 

3 หนวยกิต                3(3-0-6) 

(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 3.1    สำหรับ    หลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  คณิตศาสตร 

         สำหรับ     หลายหลักสูตร  

 3.2       ประเภทของรายวิชา   ศึกษาทั่วไป  

    วชิาเฉพาะดาน กลุมวิชา  แกน    เอกบังคับ   

            เอกเลือก 

   วิชาเลือกเสรี     

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา           

 4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

  ผูชวยศาสตราจารยวชิรารักษ โอรสรัมย 

 4.2 อาจารยผูสอน 

  ผูชวยศาสตราจารยวชิรารักษ โอรสรัมย 

ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมวฒุิ คำเมือง 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน   

 ภาคการศึกษาที่      1     2 ชั้นปท่ีเรียน  ชั้นปที่  1 ปการศึกษา 2563 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (pre-requisite)  (ถามี) 

 ไมมี  

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (co-requisites)  (ถามี) 

        ไมมี  

8. สถานที่เรียน   

      541 อาคาร 5  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

 ภาคการศึกษาที่    1      2 ปการศกึษา 2562  
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

       1. เพ่ือใหนักศึกษามีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

       2. เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในหลกัการ ทฤษฎี ตามเนื้อหาของรายวิชา 

       3. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่จะนำมาอธิบายหลักการและทฤษฎีใน

ศาสตรเฉพาะ 

       4. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถคิดวิเคราหอยางเปนระบบและมีเหตุผลตามหลักการและวิธีการทางคณิตศาสตร 

       5. เพ่ือใหนักศึกษานำความรูทางคณิตศาสตรไปประยุกตกับสถานการตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะสม 

       6. มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่หลากหลายไดอยางถูกตองและเพ่ือ

นำไปสูการสรางนวัตกรรม 
 

2. วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา  

    เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและความรูใหทันยุคสมัย 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา   (Course  Description) 

    ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว การประยุกต 

อนุพันธของฟงกชัน ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่อง ของฟงกชันหลายตวัแปร และ อนพุันธยอย 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม (ถามี) การฝกปฏิบตั/ิงาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

48  ชั่วโมงตอภาคารศึกษา ไมมี ไมมี ไมมี 

 

3. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวชิาการแกนักศกึษาเปนรายบุคคล 

1 อาจารยประจำรายวิชาประกาศเวลาใหคำปรึกษาที่หนาหองทำงานและในกลุม facebook 

2 นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาหรือมาพบตามนัด 

3 อาจารยจัดเวลาใหคำปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุมตามตองการ  โดยกำหนดไว  2  ชั่วโมง/สัปดาห 



หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา วิธีการสอนท่ีจะใชพัฒนาการ

เรียนรู 

วิธีการประเมินผล 

1.3 มีจิตสำนึกและตระหนักในการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชีพ 

1. ความตรงตอเวลา 

2. มอบหมายงานแลวให

นักศึกษาตระหนักในการปฏบิัติ

ตามจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชีพโดยการไมคดัลอก

งานของคนอื่นมาเปนของตนเอง

โดยประเมินผลจากการสุมตรวจ

การบานอยางนอย 2 ครั้งในภาค

เรียน 

1.ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน  

2.ประเมินจากผลงาน 

2. ความรู 

ความรูที่ตองไดรับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความรู ความเขาใจใน

หลักการ ทฤษฎี ทางคณติศาสตร 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2.  บรรยาย 

3.  ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

1.  ตรวจสอบจากการทำแบบฝกหัด 

2.  สอบกลางภาค 

3.  สอบปลายภาค   

2.2 มีความรูพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตรและคณติศาสตรท่ีจะ

นำมาอธิบายหลักการและทฤษฎีใน

ศาสตรเฉพาะ 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2.  บรรยาย 

3.  ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

 

1.  ตรวจสอบจากการทำแบบฝกหัด 

2.  สอบกลางภาค 

3.  สอบปลายภาค   

3. ทักษะทางปญญา 

ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 สามารถคิดวิเคราหอยางเปน

ระบบและมีเหตุผลตามหลักการ

และวิธีการทางคณติศาสตร 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2.  บรรยาย 

3.  ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

1.  ตรวจสอบจากการทำแบบฝกหัด 

2.  สอบกลางภาค 

3.  สอบปลายภาค   

3.2 นำความรูทางคณติศาสตรไป

ประยุกตกับสถานการตาง ๆ ได

ถูกตองเหมาะสม 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2.  บรรยาย 

3.  ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

1.  ตรวจสอบจากการทำแบบฝกหัด 

2.  สอบกลางภาค 

3.  สอบปลายภาค   
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3.3 มีความใฝรู สามารถวิเคราะห

และสังเคราะหความรูจาก

แหลงขอมูลตาง ๆ ที่หลากหลายได

อยางถูกตองและเพื่อนำไปสูการ

สรางนวัตกรรม 

นักศึกษาคนควาความรูและสามารถ

นำมาวิเคราะหพรอมทัง้ประยุกตเขา

กับสถานการณและเขียนเปน

บทความเพ่ือนำเสนอหนาชั้นเรียน 

สังเกตการนำเสนองานหนาชั้นเรียน 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผดิชอบท่ีตองการ

พัฒนา 

 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

- - - 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

- - - 

 

6. ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีนำมาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน 

6.1 ผลงานวิจัย 

ไมมี 

มีการนำความรูและประสบการณจากผลงานวิจัยมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดำเนินการ ดังน้ี 

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

6.2 งานบริการวิชาการ ไดแก การจัดโครงการฝกอบรม การเปนวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเปน

กรรมการสอบวิทยานิพนธ การเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานวิจัย การเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการอาน

บทความวิชาการและอ่ืน ๆ 

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

 

มีการนำความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดำเนินการ ดังนี ้       

  

        ..............................................................ไมม.ี.................................................................. 
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6.3 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก การผนวกเอาศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินไวในการเรียนการสอน เชน การสอนโดย

ยกตัวอยางสิ่งที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตตามวิถีพื้นบาน การอางอิงถึงเครื่องมือพื้นบาน วัตถุดิบที่ใชในการผลิตที่มีเฉพาะใน

ทองถิ่น ภูมิปญญาพื้นบานภาคเหนือ และอื่น ๆ 

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

มีการนำความรูและประสบการณจากการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการ

ดำเนินการ ดังน้ี 

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

6.4 ทรัพยากรหรือวิธีการใชในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ตัวอยางเชน การใช text book การใชบทความวิจัย/ บทความภาษาอังกฤษ การเขาถึง website ที่เก่ียวของ  เปนตน 

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

มีการนำความรูและประสบการณจากการนำทรัพยากรมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดำเนินการ ดังน้ี 

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

6.5 การบรรยายโดยมีผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก  เรื่องที่บรรยาย/ ช่ือ

และสังกัดของวิทยากร/ วัน/เวลา/สถานที่บรรยาย 

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

 

6.6 การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา ชื่อของหนวยงาน /วัน/เวลาดูงาน 

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

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด 

จำนวน

ชั่วโมง/ผูสอน 

กิจกรรมการเรียน

การสอน/ส่ือท่ีใช 

การพัฒนาการเรียนรูของ

นักศึกษา 

1 2 3 4 5 

 

1 ชี้แจงรายวิชา 

วิธีการเรียนการสอน 

การวัดผลและประเมินผล 

บทที่ 1 ลิมิตและความตอเนื่อง  

- บทนิยามของลิมิต 

3 1. ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัด

ตามใบงาน 

     

2 - ทฤษฎบีทของลิมิต 3 1. ศึกษาเอกสาร      
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- ลิมิตที่เก่ียวของกับอนันต ประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัด

ตามใบงาน 

3 - ความตอเนื่องของฟงกชัน 3 1. ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัด

ตามใบงาน 

     

4 บทที่ 2 อนุพันธ 

- สวนเปลี่ยนแปลงและอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 

 

3 1. ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัด

ตามใบงาน 

 

     

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด 

จำนวน

ชั่วโมง/ผูสอน 

กิจกรรมการเรียน

การสอน/ส่ือท่ีใช 

การพัฒนาการเรียนรูของ

นักศึกษา 

1 2 3 4 5 

 

5 - อนุพันธของฟงกชัน 

- การหาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิต 

 

3 1. ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัด

ตามใบงาน 

     

6 - การหาอนุพันธของฟงกชันประกอบ 

 

3 1. ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัด

ตามใบงาน 

     

7 - การหาอนุพันธของฟงกชันตรีโกณมิตฟิงกชัน

ลอการิทึมและฟงกชันเลขชี้กำลัง และฟงกชัน

3 1. ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน 
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รูปแบบตาง ๆ 

 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัด

ตามใบงาน 

8 - การหาอนุพันธของฟงกชันโดยปริยาย 

- อนุพันธอันดับสูง 

3 1. ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัด

ตามใบงาน 

     

9 สอบกลางภาค 

10 บทที่ 3 การประยุกตของอนุพันธ 

- ความเร็ว และความเรง 

- อัตราสัมพัทธ 

3 1. ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

     

11 - สมการเสนสัมผัส และเสนปกติ 

- คาสูงสุดคาต่ำสุด และกราฟ 

 

3 

 

 

 

ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน

พรอมบรรยายและ

มอบหมายงานให

นักศึกษาโดยการยก

กรณีศึกษาแลวให

นักศึกษานำเสนอ

หนาชั้นเรียน 

     

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด 

จำนวน

ชั่วโมง/ผูสอน 

กิจกรรมการเรียน

การสอน/ส่ือท่ีใช 

การพัฒนาการเรียนรูของ

นักศึกษา 

1 2 3 4 5 

 

12 - หลักเกณฑโลปตาล 3 1. ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัด

ตามใบงาน 

     

13 บทที่ 4 ฟงกชนัหลายตัวแปร และอนุพันธยอย 

- ฟงกชันหลายตัวแปร    

3 1. ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน 
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2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัด

ตามใบงาน 

14 - ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร  

 

 

3 1. ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัด

ตามใบงาน 

     

15 - อนุพันธยอย 3 1. ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัด

ตามใบงาน 

     

16 นักศึกษานำเสนองานที่ไดคนควาเรื่องการ

ประยุกตใชแคลคูลัสทำใหเกิดชิ้นงาน 

3 นักศึกษานำเสนอ

หนาชั้นเรียน 

     

17 นักศึกษานำเสนองานที่ไดคนควาเรื่องการ

ประยุกตใชแคลคูลัสทำใหเกิดชิ้นงาน 

3 นักศึกษานำเสนอ

หนาชั้นเรียน 

     

16 สอบปลายภาค 

 

หมายเหต ุ การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา  

1 =  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2 =  ความรู      

3 =  ทักษะทางปญญา    

4 =  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ    

5 =  ทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ท่ี ผลการเรียนรู*  วิธีการประเมิน**  สัปดาหที่ประเมิน   สัดสวนของการประเมิน 

1 

มีจิตสำนึกและตระหนักใน

การปฏิบัติตาจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

1. ความตรงตอเวลา 

2. มอบหมายงานแลวใหนักศึกษา

ตระหนักในการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพโดยการไมคดัลอกงานของ

คนอ่ืนมาเปนของตนเองโดย

ประเมินผลจากการสุมตรวจ

การบานอยางนอย 2 คร้ังในภาค

เรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 

สัปดาหที่ 8,15 

15% 

2 

มีความรู ในหลักการและ

ทฤษฏีทางคณติศาสตร 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2.  บรรยาย 

3.  แกโจทยปญหาในชั้นเรยีน 

4.  สนทนาซักถาม 

5.  ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

ตลอดภาคการศึกษา 

สัปดาหที่ 9,18 

20% 

3 

มีความรูพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ที่จะนำมาอธิบายหลักการ

และทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2.  บรรยาย 

3.  แกโจทยปญหาในชั้นเรยีน 

4.  สนทนาซักถาม 

5.  ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

 

ตลอดภาคการศกึษา 
สัปดาหที่ 9,18 

20% 

4 

สามารถคิดวิเคราหอยางเปน

ระบบและมีเหตุผลตาม

หลักการและวิธีการทาง

คณิตศาสตร 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2.  บรรยาย 

3.  แกโจทยปญหาในชั้นเรยีน 

4.  สนทนาซักถาม 

5.  ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

 

ตลอดภาคการศึกษา 
สัปดาหที่ 9,18 

20% 

5 
นำความรูทางคณิตศาสตรไป

ประยุกตกับสถานการณตาง 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2.  บรรยาย 

ตลอดภาคการศึกษา 
สัปดาหที่ 9,18 

20% 
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ๆ ไดถูกตองและเหมาะสม 3.  แกโจทยปญหาในชั้นเรียน 

4.  สนทนาซักถาม 

5.  ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

 

ท่ี ผลการเรียนรู*  วิธีการประเมิน**  สัปดาหที่ประเมิน   สัดสวนของการประเมิน 

6 

มีความไฝรู สามารถวิเคราะห

และสังเคราะหความรูจาก

แหลงขอมูลตาง ๆ ที่

หลากหลายไดอยางถูกตอง

และเพ่ือนำไปสูการสราง

นวัตกรรม 

มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควา

การประยุกตใชแคลคลูัสทำใหเกิด

ชิ้นงาน 

 

สัปดาหที่ 16,17 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+ ต่ำกวา 44 % ระดับคะแนน  F 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

กมล เอกไทยเจริญ. (2544). แคลคูลัส 1. กรุงเทพมหานคร : ไฮเอ็ดพับลิชซิ่ง.  

คณาจารยภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (2542). แคลคูลัสและ 

เรขาคณิตวิเคราะห 1. พิมพครั้งท่ี 8 กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 

คณาจารยภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. (2539). แคลคูลัส 2. 

พิมพครั้งท่ี 3 ขอนแกน : มหาวิยาลัยขอนแกน. 

จันทนีย กาญจนะโรจน และชุลี โชติกประคลัภ. (2557). แคลคูลัส 1. พิมพครั้งท่ี 4 กรุงเทพมหานคร 

: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.  

ชัยสงคราม เครือหงส. (2544). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห1 
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สุราษฎรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน.ี 

ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท. (2548). อินทิกรัล. กรุงเทพมหานคร : สกายบุกส. 

เฟองฟา ศรีจันทพงศ และคณะ. (2553). แคลคูลัส 1. พิมพครั้งท่ี 5 ขอนแกน : ภาควิชาคณิตศาสตร  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิยาลัยขอนแกน. 

วชิรารักษ โอรสรัมย. (2558).  คณิตศาสตรสำหรับวิทยาศาสร1 บุรีรัมย : ภาควชิาคณติศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

           มหาวิทยาลัยราชภฎับุรีรัมย 

สุกัญญา สนิทวงศ ณ อยุธยา และอนัญญา อภิชาตบุตร. (2551). แคลคูลัส 2. กรุงเทพมหานคร :  

ไฮเอ็ดพับลิชซิ่ง. 

สุรวิทย ตันแตงผล และอนุสรณ ชนวีรยุทธ. (2557). แคลคลูัส 1. กรุงเทพมหานคร :  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ. (2555). แคลคูลัส 1. กรุงเทพมหานคร :  ภาควชิาคณติศาสตรและสถิติ  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร. 

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

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา. 

Buck, Creighton R. (1987). Advanced Calculus. New York : Mcgraw-Hill Book  

company Inc. 

Olmsted, John. M.H. (1962). The Real Number System. New York : Appletion-Century  

Crofts 

Ross, F.L. Maurice,.W.D. and Frank, G.R. (2001). Calculus with analytic geometry.  

New Yok : Addison-wesley. 

 

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

2.1  www.google.co.th 

         2.2  หองสมุดสาขาวิชาคณติศาสตร 

............2.3  facebook ชื่อกลุม อ.วชิรารักษ 

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ 

        ไมมี 

4. ภารกิจอื่น ๆ ที่นำมาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน   

        ไมมี 
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 4.1 ผลงานวิจัย 

   ไมมี 

 4.2 งานบริการวิชาการ 

   ไมมี 

 4.3 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

   ไมมี  

5. ทรัพยากรหรือวิธีการใชในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

        ไมมี   

6. การบรรยายโดยผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก 

        ไมมี 

7. การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา 

        ไมมี 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

    ใชแบบประเมินผลการสอนของทางมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษาเขาไปประเมินในระบบ 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

    ใชแบบประเมินผลการสอนของทางมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษาเขาไปประเมินในระบบ 

3. การปรับปรุงการสอน 

   ในการเรียนการสอนบูรณการรวมกับ learning by doing (เรียนรูและฝกปฏิบัติไปดวย) โดยใหผูเรียนพยายาม 

คนควาแบบฝกหัดจากแหลงอ่ืนเพ่ิมเติม 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

   มีการวัดผลคะแนนตามที่ระบุไวในแผนการประเมินผลการเรียนรู  และเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษามีการประเมินความ

สอดคลองของเนื้อหาที่สอนกับแบบทดสอบโดยนักศึกษาทุกรายวิชา 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

   นำขอเสนอแนะของนักศกึษามาพิจารณาและคิดแนวทางในการปรับปรุงปการศึกษาตอไป 
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ลงชื่อ:   _________________________________ 

      (  นางวชิรารกัษ โอรสรัมย  ) 

                  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

                  วันท่ี 25 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

 


