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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1904114 แคลคูลัส 2 (Calculus2)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-9-6) หน่วยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง/ บังคับเอก

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.หทัยกาญจน์ ชูตระกูล

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 1

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
1904113

แคลคูลัส 1 (Calculus1)

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
-

8. สถานที่เรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
ปี พ.ศ .2564

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของแคลคูลัส
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายวัตถุประสงค์ / หลักการ / ทฤษฎี ของการหาปริพันธ์ลาดับและ
อนุกรมฟังก์ชันหลายตัวแปร
3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในด้านการนาหลักการลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร
อนุพันธ์ย่อยและสมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นไปใช้
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4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กลไก / กระบวนการ ของแคลคูลัสไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับสาระสาคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
หรือเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเทคนิคการหาปริพันธ์ลาดับและอนุกรมฟังก์ชันหลายตัวแปรลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
หลายตัวแปรอนุพันธ์ย่อยและสมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น
Study techniques of integration, sequences and series, functions of several variables,
limit and continuity of functions of several variables, partial differentiation and ordinary
differential equation

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชั่วโมง/ภาค

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
-

สอนเสริม
สอนเสริ ม ตามความ
ต้ อ งการของนั ก ศึ ก ษา
หรือตามความเห็นชอบ
ของผู้สอน

การศึกษาด้วยตนเอง
6 ชั่วโมง/ สัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ผู้สอนประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา/Social Media ในเวลาราชการ
- อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาเพื่อให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยตามความ
ต้องการของนักศึกษา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
O 1.1.1 มีความเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น
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1.2 วิธีการสอน
1.2.1 สอดแทรกการสอนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับการเสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต
1.2.2 ทาความตกลงกับนักศึกษาเกี่ยวกับระเบียบการแต่งกาย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
และระเบียบการแต่งกายเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน การส่งงานทั้ง
เดี่ยวและกลุ่ม โดยกาหนดเป็นเกณฑ์คะแนนในการประเมินผลการเรียนรายวิชา ทั้งนี้ให้อาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนการสอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
1.2.3 ผู้ ส อนปลู ก ฝั ง ให้ นั ก ศึ ก ษาตระหนั ก ถึ ง จรรยาบรรณทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ โดย
สอดแทรกในรายวิชาต่างๆ ที่หลักสูตรรับผิดชอบ โดยเฉพาะวิชาปฏิบัติการ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการส่งงานตรงตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย รวมทั้งคุณภาพของ
ผลงานที่เกิดจากนักศึกษาทาด้วยตนเอง
1.3.2 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
1.3.3 ประเมิ น จากการสอบที่ นั ก ศึ ก ษาท าด้ ว ยตนเอง ไม่ มี ก ารทุ จ ริ ต ในการสอบ และ
ตรวจสอบงานด้วยโปรแกรมตรวจสอบลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเคมีเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 พัฒ นากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยเน้นให้ นักศึกษาได้ล งมือปฏิบัติ ผ่ าน
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อให้ความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากประสบการณ์
2.2.2 ศึกษาค้นคว้า การอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับโครงงานหรือกิจกรรมที่ได้ทา
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.2 ผลการสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 สามารถจั ดระบบความคิด วิเคราะห์ สั งเคราะห์ และมีคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมี
เหตุผลและเป็นระบบระเบียบแบบแผน ตามกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
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 3.1.2 สามารถรวบรวมและสรุป เพื่อนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
O 3.1.3 สามารถบูรณาการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาในการทางาน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 พัฒ นากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยเน้นให้ นักศึกษาได้ล งมือปฏิบัติ ผ่ าน
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อให้ความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากประสบการณ์
3.2.2 ศึกษาค้นคว้า การอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับโครงงานหรือกิจกรรมที่ได้ทา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินผลจากงานหรือกรณีศึกษาและงานที่ได้รับมอบหมาย
3.3.2 ประเมินผลจากรายงาน การนาเสนอผลงาน และการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถปรับตัว และทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
O 4.1.2 มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 4.1.3 มีความตรงต่อเวลา
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ วิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ภายใน
กลุ่ม
4.2.2 กาหนดให้มีการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นา การเป็นสมาชิก และผลัด
กันเป็นผู้รายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินพฤติกรรม ภาวะการณ์เป็นผู้นา และผู้ร่วมงานที่ดี

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
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 5.1.1 สามารถประยุกต์ความรู้ พัฒ นาทักษะทางคอมพิว เตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ การ
คานวณ การใช้เครื่ องคานวณตัว เลขส าหรับงานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล
แก้ปัญหา และนาเสนอข้อมูลในการทางานได้อย่างเหมาะสม
O 5.1.2 มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลและจัดทาข้อมูลสื่อสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นฐานการเรียนรู้(Technology- based Learning)
5.2.2 ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล และนาเสนอให้ผู้ อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง และให้
ความสาคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ
5.3.2 ประเมินจากการอภิปรายงานกิจกรรม หรือกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1-2

หัวข้อ/รายละเอียด
เทคนิคการหาปริพันธ์

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ผู้สอน
ชั่วโมง
ที่ใช้
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.
1. ผู้สอนแนะนาตนเองแล้วทา หทัยกาญจน์
การอภิ ป รายร่ ว มกั น ระหว่ า ง ชูตระกูล
ผู้ ส อนกั บ ผู้ เ รี ย นในการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล
2. ผู้สอนบรรยายโดยให้ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายใน
บางหั ว ข้อที่เกี่ยวข้องกับสาระ
การเรียนรู้
3.เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นร่ ว ม
แสดงความคิดเห็นและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย
4. ให้นักศึกษาทาคาถาม
ทบทวนท้ายบท
สื่อการสอน
7

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

3-4

การประยุกต์ของปริพันธ์

5-7

ลาดับและอนุกรม

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ผู้สอน
ชั่วโมง
ที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาแคลคูลัส2
2.สื่อการสอน Powerpoint
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.
1. ผู้สอนบรรยายโดยให้ผู้เรียน หทัยกาญจน์
ได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายใน ชูตระกูล
บางหั ว ข้อที่เกี่ยวข้องกับสาระ
การเรียนรู้
2.เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นร่ ว ม
แสดงความคิดเห็นและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. ให้นักศึกษาทาคาถาม
ทบทวนท้ายบท
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาแคลคูลัส2
2. สื่อการสอนPowerpoint
9

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.
1. ผู้สอนบรรยายโดยให้ผู้เรียน หทัยกาญจน์
ได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายใน ชูตระกูล
บางหั ว ข้อที่เกี่ยวข้องกับสาระ
การเรียนรู้
2.เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นร่ ว ม
แสดงความคิดเห็นและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. ให้นักศึกษาทาคาถาม
ทบทวนท้ายบท
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาแคลคูลัส2
2. สื่อการสอนPowerpoint
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่
8

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช้

สอบกลางภาค

9-10

ลิมิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปร

6

11-13

อนุพันธ์ย่อย

9

ผู้สอน

ผศ.ดร.
หทัยกาญจน์
ชูตระกูล
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.
1. ผู้สอนบรรยายโดยให้ผู้เรียน หทัยกาญจน์
ได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายใน ชูตระกูล
บางหั ว ข้อที่เกี่ยวข้องกับสาระ
การเรียนรู้
2.เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นร่ ว ม
แสดงความคิดเห็นและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. ให้นักศึกษาทาคาถาม
ทบทวนท้ายบท
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาแคลคูลัส2
2. สื่อการสอนPowerpoint
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.
1. ผู้สอนบรรยายโดยให้ผู้เรียน หทัยกาญจน์
ได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายใน ชูตระกูล
บางหั ว ข้อที่เกี่ยวข้องกับสาระ
การเรียนรู้
2.เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นร่ ว ม
แสดงความคิดเห็นและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. ให้นักศึกษาทาคาถาม
ทบทวนท้ายบท
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาแคลคูลัส2
2. สื่อการสอนPowerpoint
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่
14-15

16

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ผู้สอน
ชั่วโมง
ที่ใช้
สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น
6
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.
1. ผู้สอนบรรยายโดยให้ผู้เรียน หทัยกาญจน์
ได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายใน ชูตระกูล
บางหั ว ข้อที่เกี่ยวข้องกับสาระ
การเรียนรู้
2.เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นร่ ว ม
แสดงความคิดเห็นและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. ให้นักศึกษาทาคาถาม
ทบทวนท้ายบท
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาแคลคูลัส2
2. สื่อการสอนPowerpoint
หัวข้อ/รายละเอียด

สอบปลายภาค

ผศ.ดร.
หทัยกาญจน์
ชูตระกูล

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1.1.1
1.1.2

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

1.ประเมินจากการ
ส่งงานตรงตาม
กาหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย
รวมทั้งคุณภาพ
ของผลงานที่เกิด
จากนักศึกษาทา
ด้วยตนเอง

1-15

10

สัดส่วนของการ
วิธีการทวนสอบ
ประเมินผล
10%
1.ตรวจพฤติกรรม
ของนักศึกษา

มคอ. 3
ผลการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1.งานหรือ
กรณีศึกษาและงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
2.จากรายงาน การ
นาเสนอผลงาน

1-7, 9-15

20%

1. ตรวจงาน
2. ประเมินงาน
3. วัดผล

1.จากพฤติกรรม
และการแสดงออก
ของนักศึกษาใน
การนาเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้น
เรียน
2.พฤติกรรม
ภาวะการณ์เป็น
ผู้นา และผู้ร่วมงาน
ที่ดี

1-7, 9-15

10%

1.ตรวจพฤติกรรม
ของนักศึกษา
2.วัดผล
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30%

1.ตรวจข้อสอบ
2.วัดผล

วิธีการประเมิน

วิธีการทวนสอบ

2.ประเมินจากการ
ตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้า
ชั้นเรียน ไม่น้อย
กว่า 80%
3.การสอบที่
นักศึกษาทาด้วย
ตนเอง ไม่มีการ
ทุจริตในการสอบ
และตรวจสอบงาน
ด้วยโปรแกรม
ตรวจสอบลิขสิทธิ์
ผลงานวิชาการ
3.1.1
3.1.2

4.1.1
4.1.2
4.1.3
5.1.1
5.1.2

2.1.1

1. ผลการสอบ
กลางภาคเรียน
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มคอ. 3
ผลการเรียนรู้
2.1.1

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

1. ผลการสอบ
ปลายภาคเรียน

16

สัดส่วนของการ
วิธีการทวนสอบ
ประเมินผล
30%
1.ตรวจข้อสอบ
2.วัดผล

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
-

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส 2 เรียบเรียงโดยอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
• นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผ่านแบบประเมินอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย / ของรายวิชา
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
• แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
• การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา
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มคอ. 3

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
• นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบออนไลน์
• แต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตร เพื่อประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
• อาจารย์ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอน ร่วมกันประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน ระหว่างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
- จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอน เพื่อนาไปใช้ใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
- จัดประชุมผู้สอนในรายวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชาเพื่อ
พิจารณาและนาไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในสัปดาห์สุดท้ายของ
การเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสารวจ แบบประเมิน และแบบสัมภาษณ์
และนาเสนอรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พร้อมแนวทางปรับปรุง รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือ รายงานการดาเนินการของ
ประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.6)
- หลักสูตรตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยทาหน้าที่รายงานการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้
เครื่ องมือการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ในแต่ล ะด้านและภาพรวม และทาการประมวลผลข้อมูล และจัดท า
รายงานพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงเสนอคณะ
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งผลและแนวทางการปรับปรุงต่ออาจารย์ผู้สอนและเขียนผลการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินแผนกลยุทธ์การสอนจากนักศึกษาเพื่อนามาวางแผนและ
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
- นาข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการสอนในรายวิชา จากรายงานการประเมินหลักสูตรซึ่งจัดทาทุกปี
การศึกษา มาปรับปรุง
- อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รน าผลการประเมิ น หลั ก สู ต รเป็ น แนวทางในการวางแผน
และพัฒนาการสอนในแต่ละรายวิชาต่อไป
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