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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 

คณะ/สาขาวิชา            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
30302205          แคลคูลัส (Calculus) 

2. จ านวนหน่วยกิต บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง  
 3  หน่วยกิต          (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา  
          หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ส าหรับหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์สมชาติ  โสนะแสง 
5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 /2561 / ชั้นปีที ่4   
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

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

 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน    

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

20 ธันวาคม  2561 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

           เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจพ้ืนฐานแคลคูลัส การวิเคราะห์ และการค านวณค่าต่างๆในแคลคูลัสและการน าไปใช้
ประโยชน์ในงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 

          1. เพ่ือให้เข้าใจพ้ืนฐานแคลคูลัส  

          2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะหแ์ละค านวณค่าต่างๆของแคลคูลัส  

          3. เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

         ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเอ็กโปเนเชียล ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ ฟังก์ตรีโกณผกผันและฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิค และการประยุกต์อนุพันธ์  การหาปริพันธ์แบบไม่จ ากัดเขต กา
การหาปริพันธ์แบบจ ากัดเขต การประยุกต์ปริพันธ์  
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง  

ตามความต้ อ งการขอ ง
นั ก ศึ กษ าเป็ น กลุ่ ม แล ะ
เฉพาะราย 

ไม่มี  6 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์  

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

         ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่มและรายบุคคลตามความต้องการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยนักศึกษาสามารถ
ต่อผู้สอนเพ่ือขอค าปรึกษาหรือแนะน าได้ในช่วงเวลาท างาน ด้วยตนเองหรือโดยวิธีสื่อสารที่สะดวก ดังนี้   สถานที่
ติดต่อผู้สอน: ห้องพักอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
โทร. 0-919498425 E-mail : somchat.s@npu.ac.th 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 
1.3 กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล  

1 []  มีระเบียบวินัยและเป็น
แบบอย่างที่ดี  ตรงต่อเวลา  
 

1 มีการสอดแทรกเรื่อง
ระเบยีบวินัย ตรงต่อเวลาใน
การท างานและด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ การ
รู้จักเสียสละ และความ
ซื่อสัตย์สุจริต  

1 ประเมินจากการการเข้าเรียน 
เช็คชื่อ และการส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายต่าง และสอบย่อย  
สอบกลางภาคการศึกษา และ
การสอบปลายภาคการศึกษาที่
เป็นไปอย่างสุจริต 

2 []  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และหน้าที่  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  
เคารพกฎระเบียบ  และข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 
 

2 ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย 
โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้
ตรงเวลา ตลอดจนการแต่ง
กายของนักศึกษาให้เป็นไป
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย   

2 ประเมินจากพฤติกรรมของ
ผู้เรียน เช่น การเข้าชั้นเรียน
ตรงเวลา  ส่งงานตรงเวลาและ
ครบถ้วน   

 
 
 
2.  ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ 2.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 
2.3 กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 

1 []  มีความรู้และความเข้าใจใน
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้าน
วิศวกรรม  และสามารถน าไป
ประยุกต์ได้ ในการวางแผนและ
แก้ปัญหาได้ 

1 จัดการเรียนการสอนที่มี
ลักษณะยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญโดยจัดกิจกรรมใน
ลักษณะบูรณาการความรู้
และประสบการณ์เดิมของ
ผู้เรียนเข้ากับความรู้และ
ประสบการณ์ใหม ่ 

1 ประเมินด้วยการสอบย่อย 
สอบกลางภาคการศึกษาและ
สอบปลายภาคการศึกษา 
 

2 []  มีความรู้ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  ทั้ง

2จัดการเรียนการสอนที่มี
ลักษณะยึดผู้เรียนเป็น

2 ประเมินจากงานที่มอบหมาย
และการน าเสนอ 
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ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง
กว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และ
ทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

ส าคัญโดยจัดกิจกรรมให้
ค้นคว้าหาความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

3 []  มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณา
การศาสตร์ในรายวิชาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 

3 จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับ
วิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถในศาสตร์หรือ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี
ต้องการปลูกฝัง ตามโอกาส
อันควร   

3 ประเมินจากงานที่มอบหมาย
รายบุคคลบุคคล 

 
 
3.  ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 ผลการเรียนรู้ 3.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 
3.3 กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 

1 []มีความสามารถในการค้นหา
ความรู้ ข้อมูล และประเมินความ
ถูกต้องได้ด้วยตนเอง 
 

1 จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนด้วยกระบวนการคิด
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์  ใคร่ครวญด้วย
เหตุผล  และมีวิจารณญาณ  

1 ประเมินด้วยการสังเกต
พฤติกรรมทางปัญญาของ
ผู้เรียนตั้งแต่  คิดวิเคราะห์  
การค านวณค่าต่าง ๆ   
 

2  []   มีความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ และ
ประยุกต์ความรู้ในการแก้ปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ 

2 จัดการเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์ตรง เช่นการ
ถามตอบในชั้นเรียน  เพื่อ
ฝึกสังเกต  สัมภาษณ์ พูดคุย 

2 ประเมินด้วยการพูดรายงาน
ผลการทดลองวิเคราะห์  
สรุปผล  และอธิบายต่อหน้าชั้น
เรียน 
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4. ดา้นทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

4.1 ผลการเรียนรู้ 4.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 
4.3 กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 

1 []  มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและ
งานกลุ่ม 
 
 

1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ตรงจาก
การท างานเป็นคู่ หรือเป็น
กลุ่ม เพ่ือฝึกความรับผิดชอบ   

1 สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ของผู้เรียน สังเกตแนวคิด แนว
ทางการตอบปัญหาแบบเฉพาะ
หน้า 
 

3 []  มีความเป็นกัลยาณมิตรกับ
ผู้เรียน เพ่ือนร่วมงาน ผู้ปกครอง 
ผู้บริหาร และชุมชน  มี มนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานภายใน
องค์กรและบุคคลทั่วไป 

3 ส่งเสริมให้นักศึกษากล้า 
แสดงออกและแสดงความ 
คิดเห็นปลูกฝังความรับผิด 
ชอบต่อหน้าที ่ได้รับในงาน
กลุ่ม 

3 สังเกตพฤติกรรมการระดม
สมองประเมินผลจากรายงาน 
จัดสอบเก็บคะแนน  

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5.1 ผลการเรียนรู้ 5.1 ผลการเรียนรู้ 
5.2 กลยุทธ์/ 
วิธีการสอน 

1 []  สามารถเลือกใช้วิธีการและ
เครื่องมือสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

1  พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและ
การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนดัวยการจัด
ประสบการณ์ตรงให้ 
ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ 
พ้ืนฐานในการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 

2 []  สามารถสืบค้น ศึกษา 
วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 

2  พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณจากกรณีศึกษา 

2 จัดกิจกรรมการเรียน 
รู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาส 
สืบค้นข้อมูลด้วย 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม  
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6. ด้านทักษะพิสัย 
 

6.1 ผลการเรียนรู้ 6.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน  6.3 กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมนิผล  

1. [] สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กับ
ศาสตร์ในรายวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. การมอบหมายงานที่ต้อง
มีการน าเสนอทั้งรูปเอกสาร
และการพูดประกอบสื่อ
เทคโนโลยี 
2. การแนะน าเทคนิคการ
สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.ประเมินทักษะการใช้สื่อและ
การใช้ภาษาพูดจากการ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
2. การประเมินผลจาก
ความสามารถในการเลือกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ   

 
 
 
 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน

การสอน 
สื่อที่ใช้ 

1 - แนะน า รายวิชา   
- ฟังก์ชัน   
 

3 -อาจารย์แนะน า  
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
- กระดาน ไวทบ์อร์ด  

สื่อประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 
PowerPoint)  
แสดงตัวอย่างการ
ค านวณ  

2  - ฟังก์ชัน (ต่อ)  3 
 

-อาจารย์แนะน า  
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
- กระดาน ไวทบ์อร์ด  

สื่อประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 
PowerPoint)  
แสดงตัวอย่างการ
ค านวณ  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

สื่อที่ใช้ 

3 - ลิมิตและความต่อเนื่อง  
  

3 
 

-อาจารย์แนะน า  
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
- กระดาน ไวทบ์อร์ด  

สื่อประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 
PowerPoint)  
แสดงตัวอย่างการ
ค านวณ  

4 - ลิมิตและความต่อเนื่อง (ต่อ)  
 

3 
 

-อาจารย์แนะน า  
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
- กระดาน ไวทบ์อร์ด  

สื่อประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 
PowerPoint)  
แสดงตัวอย่างการ
ค านวณ  

5 -  ลิมิตและความต่อเนื่อง (ต่อ) 
  

3 
 

-อาจารย์แนะน า  
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
- กระดาน ไวทบ์อร์ด  

สื่อประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 
PowerPoint)  
แสดงตัวอย่างการ
ค านวณ  

6 - การหาอนุพันธ์   
   
 

3 
 

-อาจารย์แนะน า  
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
- กระดาน ไวทบ์อร์ด  

สื่อประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 
PowerPoint)  
แสดงตัวอย่างการ
ค านวณ  

7 -การหาอนุพันธ์  (ต่อ)  3 
 

-อาจารย์แนะน า  
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
- กระดาน ไวทบ์อร์ด  

สื่อประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 
PowerPoint)  
แสดงตัวอย่างการ
ค านวณ  

8 สอบกลางภาค 3  จัดสอบนอกตาราง 
9 - การหาอนุพันธ์  (ต่อ) 3 

 
-อาจารย์แนะน า  
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
- กระดาน ไวทบ์อร์ด  

สื่อประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 
PowerPoint)  
แสดงตัวอย่างการ
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

สื่อที่ใช้ 

ค านวณ  
10 -การประยุกต์อนุพันธ์   3 

 
-อาจารย์แนะน า  
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
- กระดาน ไวทบ์อร์ด  

สื่อประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 
PowerPoint)  
แสดงตัวอย่างการ
ค านวณ  

11 -การหาปริพันธ์  3 
 

-อาจารย์แนะน า  
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
- กระดาน ไวทบ์อร์ด  

สื่อประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 
PowerPoint)  
แสดงตัวอย่างการ
ค านวณ  

12 -การหาปริพันธ์ (ต่อ) 3 
 

-อาจารย์แนะน า  
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
- กระดาน ไวทบ์อร์ด  

สื่อประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 
PowerPoint)  
แสดงตัวอย่างการ
ค านวณ  

13 -การหาปริพันธ์ (ต่อ) 3 
 

-อาจารย์แนะน า  
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
- กระดาน ไวทบ์อร์ด  

สื่อประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 
PowerPoint)  
แสดงตัวอย่างการ
ค านวณ  

14 -การประยุกต์ปริพันธ์  3 
 

-อาจารย์แนะน า  
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
- กระดาน ไวทบ์อร์ด  

สื่อประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 
PowerPoint)  
แสดงตัวอย่างการ
ค านวณ  

15 ทบทวน และความต่อเนื่องของรายวิชา  3 -อาจารย์แนะน า  
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
- กระดาน ไวทบ์อร์ด  

สื่อประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 
PowerPoint)  
แสดงตัวอย่างการ
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

สื่อที่ใช้ 

ค านวณ  
16 สอบปลายภาค  3   

 
 
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมที่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
1 คะแนนเก็บ 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

ตลอดเทอม 
8 
16 

20 % 
20 % 
30 % 

2 การน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย/การประเมินผลการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20 % 

3 การเขียน/ความประพฤติในและนอกชั้นเรียน ตลอดภาค
การศึกษา 

10 % 

รวม 100 % 
 
 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอการและต าราหลัก 
- เอกสารประกอบการสอน แคลคูลัส อ.สมชาติ โสนะแสง  

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
            การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาได้ดังนี้ 

1. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เขียน 
2. การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
3. แบบประเมินผู้สอนโดยนักศึกษาและแบบประเมินรายวิชา 
4. ขอเสนอแนะผ่านสื่อสารสนเทศ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1. จ านวนหรือร้อยละของผู้เข้าเรียนแต่ละคาบ และการสังเกตพฤติกรรม 
2. ค าถาม หรือแบบทดสอบ ผลการเรียนรู้ ทั้งห้าด้าน 
3. แบบประเมินผลการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.    การปรับปรุงการสอน  
            ท าการปรับปรุงการสอนทุกปีการศึกษา โดยพิจารณาจากผลประเมินรายวิชาโดยผู้เรียน และผลประเมินการ
สอนและปัจจัยอ่ืนๆต่อไปนี้ 

1. ผลประเมินรายวิชาโดยผู้เรียน ผลประเมินการสอน และแบบสอบถามความสนใจในชั้นเรียน 
2. ประเด็นปัจจุบันหรือหัวข้อที่คัดสรรตามความสนใจ (Current issue & selected topics) 
3. การวิจัยชั้นเรียน ในประเด็นต่าง ๆ ทั้งในรายวิชานี้ และรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเนื่องกัน (วิชาชีพบังคับอ่ืน ๆ 

และวิชาชีพเลือก) อาทิ ศิลปในการถ่ายทอดความรู้สื่อการสอน การน าความรู้ไปใช้ในรายวิชาอ่ืน ๆ ฯลฯ 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
           การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา อาศัยทั้งปัจจัยภายในและภายนอกกระบวนการเรียน
การสอน ทวนสอบทั้งกระบวนการ ผลลัพท์และผลสัมฤทธิ์เพ่ือยืนยันว่า ผลประเมินประสิทธิผลของรายวิชาผลประเมิน
การสอนนั้นน่าเชื่อถือ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา ด าเนินการทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน
รายวิชาเช่น 

1. ทวนสอบจากการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน (ลักษณะนิสัย ได้แก่ การเข้าเรียน และการสังเกตพฤติกรรม) 
โดยผู้ร่วมรับผิดชอบรายวิชา 

2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่ได้เรียนผ่านไปแล้ว โดยผู้ร่วมสอนอ่ืนหรือผู้ร่วมรับผิดชอบรายวิชา (Cross & Link 
check) 

3. ผู้ร่วมสอนและร่วมรับผิดชอบรายวิชามีส่วนในการประเมินย่อยเช่น การออกข้อสอบร่วม และร่วมประเมินผล
การเรียน 

4. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจข้อสอบ 
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรมเป็นต้น 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
1. การทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้สอน  ด าเนินการทุกปีการศึกษา อาศัย 

กระบวนการในมคอ.1 มคอ.2 และมคอ.3 โดยเฉพาะผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา (ข้อ 1) ผล
ประเมินการสอน(ข้อ 2) การปรับปรุงการสอน (ข้อ 3) และการทวนสอบมาตรฐานผลส าฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา (ข้อ 
4) 

2. การทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาโดยหลั กสูตร คณะ และระดับสถาบัน 
(มหาวิทยาลัย)สอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการประกันคุณภาพ ฯ 

 


