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รายวชิา คณติศาสตร์สําหรับวทิยาศาสตร์
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา

รหสัวิชา (ช่ือวิชาภาษาไทย) 4091606 คณิตศาสตร์สาํหรับวิทยาศาสตร์ 
(ช่ือวิชาภาษาองักฤษ) 4091606 Mathematics for Science 

2. จํานวนหน่วยกติ
3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
3.1 หลกัสูตร 

วิทยาศาสตร์บณัฑิต  
3.2 ประเภทของรายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น/กลุ่มวิชาพื้นฐาน 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชา 
อาจารย ์ดร. วรินทร์ ศรีปัญญา 

4.2 อาจารยผ์ูส้อน 
อาจารย ์ดร. เกียรติยศ เจือกโวน้, ผูช่้วยศาสตราจารยส์มหมาย เปียถนอม 
อาจารย ์ดร.ณวิชชา อ่อนใจเอ้ือ 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
- 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) 
- 

8. สถานทีเ่รียน
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
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9. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
วนัท่ี.................... เดือน........................................ พ.ศ. .............................. 

 
หมวดที ่2 จดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ุ

 
1. จดมุ่งหมายของรายวชิาุ

เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีจาํเป็นสาํหรับการประยกุต์ใช้
ในวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และ คอมพิวเตอร์ 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

- 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 
 
1. คาํอธิบายรายวชิา 

สมการเสน้ตรง สญักรณ์วิทยาศาสตร์ ฟังกช์นัเอก็ซ์โปเนนเชียล ฟังกช์นัลอการิทึม การแก้
สมการเอ็กซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม การหาอนุพนัธ์และปริพนัธ์ของฟังก์ชนัพีชคณิต การ
ประยกุตข์องอนุพนัธ์และปริพนัธ์

 
2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏบิัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
เหมาะสม 

ไม่มีการฝึกปฏิบติังาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดว้ยตนเอง 6 
ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

 
3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 
- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงตอ

สปัดาห์
่
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หมวดที่ 4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความซ่ือสัตย ์มีความรับผดิชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมี

คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร คือ การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรมท่ีเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื มีความกลา้หาญทางจริยธรรม 
มีความเขา้ใจผูอ่ื้น เขา้ใจโลกมีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอยา่งท่ีดี

1.2 วิธีการสอน 
ในการพฒันาผูเ้รียนในดา้นคุณธรรม จริยธรรมนั้น ผูส้อนไดมี้การกาํหนดกฎเกณฑใ์น

การเขา้ชั้นเรียนเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ นอกจากน้ีมีการฝึกการทาํงานเป็นกลุ่มเพื่อ
รู้หน้าท่ีของการเป็นผูน้าํกลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม  มีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น เสียสละ และซ่ือสตัยสุ์จริต

1.3 วิธีการประเมินผล 
1.3.1 ประเมินการมีระเบียบวินยั  ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ จากการปฏิบติัตนในการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา
1.3.2 ประเมินการทาํงานเป็นกลุ่มโดยใชแ้บบบนัทึกหลงัการสอน

 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 
2.1.1 มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป  วิชาชีพครู และวิชาคณิตศาสตร์ อย่าง

กวา้งขวางลึกซ้ึงและเป็นระบบ
2.1.2 มีความตระหนกัรู้หลกัการและทฤษฎีในองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างบูรณาการ 

ทั้งการบูรณาการขา้มศาสตร์และบูรณาการกบัโลกแห่งความเป็นจริง 
2.1.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองคค์วามรู้และ

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานวิชาชีพครูคณิตศาสตร์อยา่งมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน 

ใชก้ารเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเนน้หลกัการทางทฤษฎี และประยกุต์
ทางปฏิบติัในสภาพแวดลอ้มจริงโดยทนัต่อการเปล่ียนแปลง ซ่ึงประกอบดว้ยการสอนแบบบรรยาย 
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กบั
เน้ือหาวิชาในการนาํไปประยกุตใ์ช ้

2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 การทดสอบยอ่ย
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นกัศึกษาจดัทาํ
2.3.4 ประเมินจากการนาํเสนอรายงานในชั้นเรียน

 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 
การพฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะทางปัญญาตามคุณสมบติัของหลกัสูตร คือ สามารถคิด

แก้ปัญหาท่ีมีความสลบัซับซ้อน เสนอทางออก และนําไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
คาํนึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบติั และผลกระทบจากการตดัสินใจ

3.2 วิธีการสอน 
การมอบหมายให้ ผู ้เ รียนค้นหา  รวบรวมข้อมูล  และวิ เคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก

แหล่งขอ้มูลต่างๆ  หรือใช้กรณีศึกษาทางการประยุกต์ เพื่อให้ไดแ้นวทางในการแกปั้ญหา และ
นาํเสนอผลการศึกษาโดยการอภิปรายกลุ่ม ซ่ึงนกัศึกษาจะไดมี้โอกาสในการปฏิบติัจริง 

3.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบติัของนกัศึกษา  เช่น  ประเมินจากการ

นาํเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสมัภาษณ์ เป็นตน้ 
 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา
การพฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบตาม

คุณสมบติัของหลกัสูตร คือ มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอ้ือต่อการแกปั้ญหาในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค์

่ ่
 โดยมีความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ ดงัน้ี

4.1.1 สามารถทาํงานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี
4.1.2 มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย
4.1.3 มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูร้วมงาน่
4.1.4 มีภาวะผูน้าํ
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4.2 วิธีการสอน 
ใช้การสอนท่ีมีการกาหนดกจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานท่ีต้อง

ประสานงานกบัผูอ่ื้น
ํ ิ

 หรือตอ้งคน้ควา้หาขอ้มูลจากการสมัภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผูมี้ประสบการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล 

4.3.1 ใหน้กัศึกษาภายในกลุ่มร่วมกนัประเมินตนเอง และสมาชิกภายในกลุ่ม 
4.3.2 ผูส้อนประเมินจากคาํตอบของนกัศึกษาเม่ือผูส้อนหรือเพื่อนนกัศึกษาเป็นคนตั้ง

คาํถาม 
4.3.3 ผูส้อนประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาํเสนอ

รายงานกลุ่มในชั้นเรียน  และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกจกรรมตางๆ่ ิ ่  และความ
ครบถว้นชดัเจนตรงประเดน็ของขอ้มูล
 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอ้ง
พฒันา

5.1.1 มีความไวในการวิ เคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้ ง ท่ี เ ป็นตัวเลขเชิงสถิติ  หรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อนัมีผลให้สามารถเขา้ใจองคค์วามรู้หรือประเด็นปัญหาได้
อยา่งรวดเร็ว 

5.1.2 มีความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ งการพูดการเขียนและ
นาํเสนอดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสมสาํหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนั 

5.2 วิธีการสอน 
จดักิจกรรมการเรียนรู้   ให้นักศึกษาไดว้ิเคราะห์สถานการณ์จาํลอง และนาํเสนอการ

แกปั้ญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยกุตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 
เช่น การมอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลใหม่ๆ และการแกโ้จทยปั์ญหา โดยใช ้internet หรือ
โปรแกรมสาํเร็จรูปดา้นคณิตศาสตร์หรือสถิติ แลว้นาํเสนอผลการศึกษานั้นหนา้ชั้นเรียน 

5.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากเหตุผลในการเลือกใชเ้ทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ ควบคู่กบั

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล การแปลความ 
และนาํเสนอขอ้มูลจากการอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ท่ีมีการนาํเสนอต่อชั้นเรียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อรายละเอยีด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน สื่อทีใ่ช้ 
ชิ้นงาน/วธิีการประเมิน 

สื่อทีใ่ช้ ชิ้นงาน/วธิีการประเมิน 

1-2 - นิยามสมการเสน้ตรง 
- การหาจุดตดัแกนกราฟ 
- การหาความชนั 
- การสร้างเสน้ตรง 
- การหาจุดตดัของเสน้ตรง 

6 - แจกแนวการจดัการเรียนรู้ 
- ซกัถามความเขา้ใจเบื้องตน้เกี่ยวกบัแสน้ตรง
ของนกัศึกษา 

- บรรยาย พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ และ
ร่วมกนัอภิปราย 

- มอบหมายงานใหน้กัศึกษาไปศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

- ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบความรู้และความ
เขา้ใจทา้ยคาบ 

- แนวการจดัการเรียนรู้ 
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู้
และความเขา้ใจ 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน และการ
รับฟังการบรรยาย 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน และการทาํ
แบบทดสอบ 

3 - นิยามและความสาํคญั
ของสญักรณ์วทิยาศาสตร์ 

- การประยกุตใ์ชส้ญักรณ์
วิทยาศาสตร์ 

3 - บรรยาย พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ และ
ร่วมกนัอภิปราย 

- มอบหมายงานใหน้กัศึกษาไปศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

- ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบความรู้และความ
เขา้ใจทา้ยคาบ 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู้
และความเขา้ใจ 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน และการ
รับฟังการบรรยาย 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน และการทาํ
แบบทดสอบ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อรายละเอยีด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน สื่อทีใ่ช้ 
ชิ้นงาน/วธิีการประเมิน 

สื่อทีใ่ช้ ชิ้นงาน/วธิีการประเมิน 

4 - นิยามฟังกช์นัเอก็ซ์โปเนน
เชียล

6 
 

- กราฟเอก็ซ์โปเนนเชียล 

- บรรยาย พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ และ
ร่วมกนัอภิปราย 

- มอบหมายงานใหน้กัศึกษาไปศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

- ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบความรู้และความ
เขา้ใจทา้ยคาบ 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู้
และความเขา้ใจ 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน และการ
รับฟังการบรรยาย 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน และการทาํ
แบบทดสอบ 

5 - นิยามฟังกช์นัลอการิทึม 
- คุณสมบตัิ

6 
ลอการิทึม 

- บรรยาย พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ และ
ร่วมกนัอภิปราย 

- ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่ม เพื่อมอบหมายงานใหไ้ป
ศึกษาคน้ควา้ พร้อมทั้งทาํรายงานและนาํเสนอ 

- ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบความรู้และความ
เขา้ใจทา้ยคาบ 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู้
และความเขา้ใจ 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน และการ
รับฟังการบรรยาย 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน และการทาํ
แบบทดสอบ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อรายละเอยีด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน สื่อทีใ่ช้ 
ชิ้นงาน/วธิีการประเมิน 

สื่อทีใ่ช้ ชิ้นงาน/วธิีการประเมิน 

6-7 - - บรรยาย พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ และ
ร่วมกนัอภิปราย 

การแกส้มการเอก็ซ์
โปเนนเชียลและ
ลอการิทึม 

 

- ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่ม เพื่อมอบหมายงานใหไ้ป
ศึกษาคน้ควา้ พร้อมทั้งทาํรายงานและนาํเสนอ 

- ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบความรู้และความ
เขา้ใจทา้ยคาบ 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู้
และความเขา้ใจ 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน และการ
รับฟังการบรรยาย 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน และการทาํ
แบบทดสอบ 

8 สอบกลางภาค     
9-10 - นิยามอนุพนัธ์ของฟังกช์นั

พีชคณิต 
- การหาอนุพนัธ์ของ
ฟังกช์นัพีชคณิต 

3 - บรรยาย พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ และ
ร่วมกนัอภิปราย 

- มอบหมายงานใหน้กัศึกษาไปศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

- ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบความรู้และความ
เขา้ใจทา้ยคาบ 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู้
และความเขา้ใจ 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน และการ
รับฟังการบรรยาย 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน และการทาํ
แบบทดสอบ 
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9 

 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อรายละเอยีด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน สื่อทีใ่ช้ 
ชิ้นงาน/วธิีการประเมิน 

สื่อทีใ่ช้ ชิ้นงาน/วธิีการประเมิน 

11-12 - นิยามปริพนัธข์องฟังกช์นั
พีชคณิต 

- การหาปริพนัธ์ของฟังกช์นั
พีชคณิต 

6 - บรรยาย พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ และ
ร่วมกนัอภิปราย 

- มอบหมายงานใหน้กัศึกษาไปศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง 

- ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบความรู้และความ
เขา้ใจทา้ยคาบ 

- เอกสาร
ประกอบการบรรยาย 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู้
และความเขา้ใจ 

- สงัเกตพฤติกรรม
การเขา้ชั้นเรียน และ
การรับฟังการ
บรรยาย 

- สงัเกตพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน และการทาํ
แบบทดสอบ 

13-15 - ตวัอยา่งการประยกุตข์อง
อนุพนัธ์และปริพนัธ์ใน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

6 - บรรยาย พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ และ
ร่วมกนัอภิปราย 

- มอบหมายงานใหน้กัศึกษาไปศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

- ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบความรู้และความ
เขา้ใจทา้ยคาบ 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู้
และความเขา้ใจ 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน และการ
รับฟังการบรรยาย 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน และการทาํ
แบบทดสอบ 

16 สอบปลายภาค     
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

การประเมิน งานทีจ่ะใช้ประเมินผลผู้เรียน 
สัปดาห์ที่
กาํหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 สอบ   
 - สอบกลางภาค 8 40 
 - สอบปลายภาค 16 40 
2 การเขา้ชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

และความตั้งใจในการเรียน 
ตลอดเทอม 5 

3 การทดสอบทา้ยคาบเรียน ตลอดเทอม 5 
4 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองแบบ

รายบุคคลและรายกลุ่ม 
ตลอดเทอม 10 

 
เกณฑ์การประเมินผล 

การประเมินผล ถา้คะแนนรวมทั้งหมดนอ้ยกว่า 40 คะแนน จะไดเ้กรด E นอกเหนือจากน้ี
จะใชว้ิธีการตดัเกรดแบบอิงกลุ่ม 
 
หมายเหตุ 

1. ขอ้สอบอตันยั ตรวจขอ้สอบตามขั้นตอนการทาํ ดงัน้ี การวิเคราะห์ปัญหา การกาํหนด
นยัทัว่ไป การตรวจสอบนยัทัว่ไป การสรุปเป็นตวัแบบ และการแปลความหมายของคาํตอบ 

2. คะแนนจิตพิสัย ประกอบดว้ยคะแนน 3 ส่วน คือ การเขา้ชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน และความตั้งใจในการเรียน 

3. ทดสอบทา้ยคาบเรียนทุกคร้ังท่ีมีการเรียนการสอน 
4. มอบหมายงานให้นักศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์สุดทา้ย

ของการเรียนการสอน ตรวจงานตามขั้นตอนท่ีใหน้กัศึกษาทาํในแต่ละสปัดาห์ หากถึงวนักาํหนดส่ง
งานแลว้นกัศึกษาไม่ส่ง จะไดค้ะแนนเป็นศูนย ์
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารและตําราหลกั 

ศรีบุตร แววเจริญ และ ชนศกัด์ิ บายเท่ียง, คณิตศาสตร์วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์, ภาควิชา
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, เล่ม 1 – 
เล่ม 7, 2544. 

่

, 2538.  แบบฝึกหดัและเทคนิค การแกปั้ญหาโจทยแ์คลคูลสัวิชยั ทิพณีย ์และคณะ, 1234 
 
2. เอกสารและข้อมูลสําคญั 

- 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

- 
 

7  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา หมวดที่
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจดัทาํโดยนักศึกษา ซ่ึงไดจ้ดักิจกรรมในการนาํ
แนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษา ดงัน้ี 

- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
- การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
- แบบประเมินการสอนของผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา 
- แบบการสาํรวจความตอ้งทางวิชาการ และการปรับปรุงรายวิชา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเกบ็ขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
- ผลการสอบ 
- ความสนใจและการใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมต่างๆ ของผูเ้รียน 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
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3. การปรับปรุงการสอน 
หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมใน

การระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
- ผูส้อนทบทวนกลยทุธ์การสอนทุกภาคการศึกษา 
- ผูส้อนประชุมหารือถึงปัญหาการเรียนรู้ของผูเ้รียน และร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 
- เรียกพบนกัศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อแกปั้ญหาเฉพาะจุด 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ้ ตามท่ี
คาดหวงัจากการเรียนรู้ในวิชา ซ่ึงได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของ
นกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวน
สอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชา ดงัน้ี 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยท่์านอ่ืน 
หรือผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากขึ้น ดงัน้ี 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ 4 

- เปล่ียนหรือเชิญอาจารยพ์ิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้นักศึกษามี
มุมมองในเร่ืองการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
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