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รายละเอียดของรายวิชา คณ 113 คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภาควิชา คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจํ าปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
คณ 113 คณิตศาสตร์สาํ หรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
MA 113 Mathematics for Health Sciences
2. จํ านวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะวิทยาศาสตร์พ้ ืนฐาน
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อ.ดร.ขวัญ เพียซ้ าย (กลุ่มผู้เรียน B01)
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน :
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่ อ ให้ นิ สิต มีค วามรู้ความเข้ าใจ และสามารถนํา เรื่ องต่ อไปนี้ ประยุ กต์ใ ช้ ในด้ านวิท ยาศาสตร์
ชีวภาพได้
1) อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร
2) อนุพันธ์ย่อย
3) สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งและสอง
4) พีชคณิตของเวกเตอร์
5) อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ นิสติ มีความรู้พ้ ืนฐาน เป็ นการเตรียมความพร้ อมด้ านปัญญาในการนําความรู้ ความเข้ าใจ
คณิตศาสตร์ เพื่อเป็ นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่าง
อ้ างอิง ให้ สอดคล้ องกับแนวโน้ มด้ านเทคโนโลยีท่ไี ด้ มคี วามก้ าวหน้ าไปตามยุคสมัย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
อนุ พันธ์และอินทิกรัลของฟั งก์ชันหนึ่งตัวแปร อนุ พันธ์ย่อย สมการเชิงอนุ พันธ์สามัญอันดับหนึ่ง
และสองพีชคณิตของเวกเตอร์ อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์
จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ หรือ 48 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้ องการของนิสติ

ไม่มีการฝึ กปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นสิ ิตเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้ คาํ ปรึกษา 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
ความรับผิดชอบ
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
หลัก
2. มีระเบียบวินัย
รอง
3. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
รอง
หลัก
4. เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่นื
5. มีจิตสาธารณะ
รอง
1.2 วิธกี ารสอน
สอนแบบการอธิบายและแสดงเหตุผล โดยปลูกฝังเกี่ยวกับ
1. การตรงเวลา การมีวินัยในห้ องเรียน การรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
2. การไม่ทุจริตในการสอบ การไม่ลอกการบ้ านหรืองานของผู้อ่นื
3. การรู้จักแบ่งปันความรู้กบั เพื่อนนิสติ ด้ วยกัน
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการเข้ าเรียน และการส่งงานที่ได้ รับมอบหมายให้ ตรงเวลา
2. ไม่มีการทุจริตในการสอบ ไม่มีการลอกการบ้ านหรืองานของกลุ่มอื่น
3. สังเกตพฤติกรรมเกี่ยวกับ การแบ่งปันความรู้กบั เพื่อนนิสติ ด้ วยกัน
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
ความรับผิดชอบ
1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์
หลัก
2. มีความรู้พ้ ืนฐานทางคณิตศาสตร์ท่จี ะนํามาอธิบายหลักการและ ทฤษฎีในศาสตร์
รอง
เฉพาะ
3. สามารถติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รอง
ด้ านคณิตศาสตร์
4. มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะนําไปใช้ ในชีวติ ประจําวัน
รอง
2.2 วิธกี ารสอน
1. บรรยายในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ มีส่อื การสอนได้ แก่ เอกสารประกอบการสอนเครื่อง
ฉายแผ่นทึบ กระดานดํา
2. กําหนดให้ ทาํ แบบฝึ กหัดตามเนื้อหาที่กาํ หนดในรายวิชา
2.3 วิธกี ารประเมินผล
การบ้ าน ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
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3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
ความรับผิดชอบ
หลัก
1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการ
และวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
รอง
2. นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ ไปประยุกต์
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
3. มีความใฝ่ รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ที่
รอง
หลากหลายได้ อย่างถูกต้ องและเพื่อนําไปสู่การสร้ างสรรค์นวัตกรรม
3.2 วิธกี ารสอน
1. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีเหตุผล
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
3. สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ ความเข้ าใจ หลักการและทฤษฎีต่าง ๆ กับการแก้ ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างถูกต้ องและสร้ างสรรค์
4. สามารถสืบค้ น และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลายได้ อย่างสร้ างสรรค์
3.3 วิธกี ารประเมินผล
พิจารณาจากแบบทอสอบย่อย ข้ อสอบกลางภาคและข้ อสอบปลายภาคที่ให้ นิสติ คิดวิเคราะห์และ
แก้ ปัญหา ตลอดจนนําทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
ความรับผิดชอบ
1. มีภาวะผู้นาํ โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาํ และสมาชิกที่ดี
หลัก
2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
รอง
3. สามารถปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร
รอง
4.2 วิธกี ารสอน
กําหนดให้ ทาํ กิจกรรมกลุ่ม แบบฝึ กหัด และการบ้ าน
4.3 วิธกี ารประเมินผล
กําหนดคะแนนสําหรับกิจกรรมกลุ่ม แบบฝึ กหัด และการบ้ าน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ
หลัก
1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล
การแก้ ปัญหาและนําเสนอข้ อมูลได้ อย่างเหมาะสม
2. มีทกั ษะในการสื่อสารภาษาไทยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้ รปู แบบ
รอง
การสื่อสารได้ อย่างเหมาะสม
3. มีทกั ษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้ นคว้ าได้ อย่าง
รอง
เหมาะสมและจําเป็ น
4. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นและเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ อย่างมี
รอง
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
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5.2 วิธกี ารสอน
1. กําหนดให้ ทาํ แบบฝึ กหัดโดยนําไปแสดงไว้ ใน ATutor เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ให้ นิสติ นําเสนอวิธกี ารแก้ ปัญหาที่กาํ หนดหน้ าชั้นเรียน
3. นําโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชาเพื่อเสริมสร้ างความ
เข้ าใจ เช่น โปรแกรม GSP โปรแกรม Maple
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากทําแบบฝึ กหัด
2. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1 -3

1.1 ลิมิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชัน
1.2 อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต
- สูตรอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
พีชคณิต
- อนุพันธ์อนั ดับสูงและกฎ
ลูกโซ่
- สูตรอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
พีชคณิต
1.3 อนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย
- สูตรอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
ตรีโกณมิตแิ ละฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ผกผัน
- สูตรอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
ลอการิทมึ และเอกซ์โพเนนเชียล
1.4 อนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยาย
1.5 อนุพันธ์ของฟังก์ชันอิงตัวแปร
เสริม
1.6 การประยุกต์เกี่ยวกับค่าสูงสุด
และค่าตํ่าสุดของฟังก์ชัน
สอบย่อยครั้งที่ 1
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

4-7

2.1 อินทิกรัลไม่จาํ กัดเขตและ
สมบัติของการอินทิกรัลไม่จาํ กัด
เขต
2.2 อินทิกรัลจํากัดเขตและสมบัติ
การอินทิกรัลจํากัดเขต
2.3 อินทิกรัลฟังก์ชันตรีโกณมิติ
และฟังก์ชันที่ให้ ผลออกมาในรูป
ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน
2.4 อินทิกรัลฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียล และฟังก์ชันที่ให้ ผลออกมาใน
รูปลอการิทมึ
2.5 เทคนิคการอินทิเกรต
- เทคนิคการอินทิเกรต
ฟังก์ชันตรีโกณมิติเพิ่มเติม
- เทคนิคการอินทิเกรตโดย
การแทนค่าด้ วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ
- เทคนิคการอินทิเกรตแบบที
ละส่วน
- เทคนิคการอินทิเกรต
ฟังก์ชันตรรกยะโดยการทําเป็ น
เศษส่วนย่อย
8
สอบกลางภาค
9 -11 3.1 อนุพันธ์ย่อย
- ความหมายในเชิงเรขาคณิต
ของอนุพันธ์ย่อย
- กฎลูกโซ่
- อนุพันธ์ย่อยอันดับสูง
- ค่าอนุพันธ์เชิงรวม
3.2 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
อันหนึ่ง
- สมการแยกตัวแปรได้
- สมการเอกพันธ์
- สมการแม่นตรง
- สมการเชิงเส้ น
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

- การประยุกต์สมการเชิง
อนุพันธ์
3.3 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอัน
สอง
- ความเป็ นอิสระเชิงเส้ น และ
ความไม่เป็ นอิสระเชิงเส้ น
- ผลเฉลยของสมการเชิงเส้ น
- ตัวดําเนินการอนุพันธ์
สอบย่อยครั้งที่ 2
12 -15 4.1 พีชคณิตเชิงของเวคเตอร์
- นิยามและสมบัติเบื้องต้ น
- การบวกและลบเวคเตอร์
- ผลคูณสเกลาร์ของสอง
เวคเตอร์
- การคูณเวคเตอร์ของสอง
เวคเตอร์
- ผลบวกเชิงเส้ น
- การเป็ นอิสระเชิงเส้ นและไม่
เป็ นอิสระเชิงเส้ น
4.2 อนุพันธ์ของฟังก์ชันเวคเตอร์
- ลิมิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชันเชิงเวคเตอร์
- อนุพันธ์ของฟังก์ชันเชิง
เวคเตอร์
- เวคเตอร์สมั ผัส เวคเตอร์
ปกติ และเวคเตอร์คู่ขนานแนวฉาก
ซึ่งมีขนานหนึ่งหน่วย
4.3 อินทิกรัลของฟังก์ชันเวคเตอร์
- อินทิกรัลเชิงเส้ นในระนาบ
- ทฤษฎีบทของกรีน
- ความเป็ นอิสระของวิถี
- อินทิกรัลเชิงพื้นผิว
16
สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. มีระเบียบวินัย
3. มีจิตสํานึกและตระหนักใน
การปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
4. เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผู้อ่นื
5. มีจิตสาธารณะ
ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
1. มีความรู้ในหลักการและ
ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์

2. มีความรู้พ้ ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ท่จี ะนํามาอธิบาย
หลักการและ ทฤษฏีใน
ศาสตร์เฉพาะ
3. สามารถติดตามความก้ าวหน้ า
ทางวิชาการ พัฒนาความรู้
ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ าน
คณิตศาสตร์
4. มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ
ที่จะนําไปใช้ ในชีวิตประจําวัน
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ท่ปี ระเมิน

สัดส่วนของการประเมินผล

การเข้ าชั้นเรียนและ
สังเกตพฤติกรรม

ตลอดภาคการศึกษา

ร้ อยละ 5

สังเกตพฤติกรรม

ตลอดภาคการศึกษา

-

การบ้ าน

ตลอดภาคการศึกษา

ร้ อยละ 5

ทดสอบย่อย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

5 และ 13
9
16

ร้ อยละ 20
ร้ อยละ 30
ร้ อยละ 40

สังเกตพฤติกรรม

ตลอดภาคการศึกษา

-

สังเกตพฤติกรรม
สังเกตพฤติกรรม

ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา

-

สังเกตพฤติกรรม
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
ไม่มี
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
1. ดํารงค์ ทิพย์โยธา, ยุวรีย์ พันธ์กล้ า, ณัฏฐนาถ ไตรภพ, แคลคูลสั 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ.
2. กมล เอกไทยเจริญ, อินทิกรัลแคลคูลสั , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพ.
3. สุพจน์ ไวท์ยางกูร, สมการเชิงอนุ พนั ธ์สามัญ, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
4. จินดา อาจริยะกุล, สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
5. จินดา อาจริยะกุล, อนุพนั ธ์และการประยุกต์, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
6. สําเริง ชื่นรังสิกุล, สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ, พิมพ์ครั้งที่ 1 สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
7. ศรีบุตร แววเจริญ และชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง, แคลคูลสั หลายตัวแปร : อนุพนั ธ์ย่อยและ
อินทิกรัลหลายชั้น, ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ.
8. นิรันดร์ คําประเสริฐ, คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้ า 4 : สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ และ
สมการเชิงอนุพนั ธ์ย่อย, ศูนย์ส่อื เสริมกรุงเทพ.
9. ศรีบุตร แววเจริญ, การวิเคราะห์เวคเตอร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าพระนครเหนือ.
10. ทศพร คล้ ายอุดม, การวิเคราะห์เวคเตอร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
11. อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์, คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
12. Anton, Howard, Calculus with Analytic Geometry. 5th ed. John Wiley &
Sons,Inc.,1995.
13. James, Stewart, Calculus. 4th ed., Books/Cole Publishing Company, 1999.
14. Janusz, Gerald J. Calculus. Wn.C.Brown Publishers, 1994.
15. Repka, Joe. Calculus with Analytic Geometry. Wn.C.Brown Publishers, 1994.
16. Salas, Saturnino, L. and Hille, Einer. Calculus: One Variable. 7th ed. John
Wiley&Sons,Inc.,1995.
17. Swokowski, Earl W. and Others. Calculus. 6th ed. PWS Publishing Company,
1994.
18. Thomas, George B. and Finney, Loss L. Calculus & Analytic Geometry. 9th ed.
Addison-Wesley Publishing Company, 1996.
19. Zill, Dennis G. Calculus. 3rd ed. PWS-KENT Publishing Company, 1992.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
นิสติ ประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้โดยพิจารณาจาก
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่าน facebook ที่อาจารย์ผ้ ูสอนได้ จัดทําเป็ นช่องทางการสื่อสารกับนิสติ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
อาจารย์ผ้ ูสอนประเมินการสอนของตนเองโดยพิจารณาจาก
1. การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยนิสติ ที่ลงทะเบียนเรียน
2. การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่วมกิจกรรมการเรียนของนิสติ ในชั้นเรียน
3. การประเมินผลงานของนิสติ ที่ได้ รับมอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
1. ประมวลความคิดเห็นของนิสติ สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเป็ น
ข้ อมูลเบื้องต้ นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
2. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับนิสติ รุ่นต่อไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสติ ให้
เป็ นไปตามเกณฑ์การประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ทาํ การสอน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. นําข้ อคิดเห็นของนิสติ จากข้ อ 1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสติ
มาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุง ผลจากการประมวลจะนําไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
2. นําผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้ อ 2 กลยุทธ์การประเมินการสอน มาจัดกลุ่ม
เทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสติ เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธกี ารเรียนการสอน
และวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
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