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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
314122 แคลคูลสั สําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 2
Calculus for Physical Science II
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
กลุมวิชาแกน หมวดวิชาเฉพาะ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรศึกษา ศาสตรบัณฑิต
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามทีเ่ ปนจริง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นาย มงคล ตุนทัพไทย
อาจารยผูสอน
ที่
1
1
1
1
1
1
1
1

ชื่อ - นามสกุล

นาย วิจารณ สดศิริ
นาย ทศพร ทองจันทึก
นางสาว สมนึก วรวิเศษ
นาย มงคล ตุนทัพไทย
นาย กิตติกร นาคประสิทธิ์
นาย วัชรินทร คลองดี
นาง สุณี อัษฎายุธ
นาย พงศกร ยศแกว

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
บัตรประชาชน
อาจารย

คุณวุฒิ

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน
รองศาสตราจารย
อาจารย
Ph.D. (Mathematics)
อาจารย
อาจารย
รองศาสตราจารย
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา ชั้นปที่
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
6.1 รายวิชาที่เรียนมากอนและตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ)
314 121 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 1 Calculus for Physical Science I

6.2 รายวิชาที่เรียนมากอนแตไมจาํ เปนตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ ตามดวยเครื่องหมาย #)
6.3 หากใชวิชาอื่นที่เทียบเทากันแทนไดตาม 6.1 และ 6.2 (*ใหเพิ่มขอความ "หรือรายวิชาที่เทียบเทากัน" หรือ "or
equivalent" ตอทายรหัสวิชานั้นๆ)
7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน (Co-requisites)
7.1 รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกันใหใชคําวา "รายวิชารวม" หรือ "Corequisite" ตามดวยรหัสวิชาที่ตองการ
7.2 รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน(ยกเวนลงทะเบียนซ้ํา) ใหใชคําวา "รายวิชารวม" หรือ "Corequisite"
ตามดวยรหัสวิชาที่ตองการ
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งลาสุด
2015-12-24

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เขาใจบทนิยาม ทฤษฎี และตัวอยาง ที่เกี่ยวของกับ เทคนิคของการหาปริพันธ ฟงกชันหลายตัวแปร
ลิมิตและความตอเนื่อง ของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย ลําดับของจํานวนจริง และอนุกรมของจํานวนจริง
การประยุกตของปริพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว 2. สามารถนําเรื่องที่ศึกษาในขอ 1
ไปประยุกตใชกับสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของตนเองได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อใหทันตอสถานการณทางการศึกษาในปจจุบัน
และเพื่อความสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2545 2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมคี ุณภาพตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
เทคนิคของการหาปริพันธ ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนือ่ งของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพนั ธยอย
ลําดับของจํานวนจริงและอนุกรมของจํานวนจริง การประยุกตของปริพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว
Techniques of integration, functions of several variables, limits and continuity of functions of several
variables, partial derivatives, sequences of real numbers and series of real numbers, applications of
integrals of functions of one variable.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย45 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน0 ศึกษาดวยตนเอง90 รวม135
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรูของนักศึกษา
1 คุณธรรม จริยธรรม
.
1คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
(2) มีวินัย ซื่อสัตย และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในทองถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
2วิธีการสอน
(1 บรรยายถึงการตรงตอเวลาในการเขาเรียน ความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย ความซื่อสัตย
) (ไมลอกงานเพื่อนมาสง)
(2 ปฏิบัติตนเปนตัวอยางในเรื่องการตรงตอเวลา
) การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นโดยการเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกั
น รูจักการใหเกียรติซึ่งกันและกัน
3วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตการตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน การสงงาน และความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
2 ความรู
.
1

ความรูที่ตองไดรับ
(1) มีความรูความเขาใจในหลักการ บทนิยาม
และทฤษฎีบทสําคัญในรายวิชาแคลคูลสั สําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 2
(2) สามารถนําความรูที่ไดในขอ (1) ไปประยุกตแกปญหาทางคณิตศาสตรไดอยางเหมาะสม
(3) มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหม ๆ ในสาขาวิชา
รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา

2
3

(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ
วิธีการสอน
(1) บรรยาย และมอบหมายแบบฝกหัด/ใบงานใหนักศึกษาทําเปนรายกลุมและรายบุคคล
วิธีการประเมินผล
(1) จากใบงานที่มอบหมาย
(2) สอบกลางภาค และสอบปลายภาค

3 ทักษะทางปญญา
.
1

ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(1) สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ
เพื่อใชในการพัฒนาความรูและการแกปญหาทางวิชาการไดอยางสรางสรรค
(2) สามารถในการคิดวิเคราะห ริเริ่มสรางสรรค
และสามารถแกปญ
 หาทางคณิตศาสตรโดยใชความรูและประสบการณได

2

3

(3) คิดอยางมีวิจารณญาณและเปนระบบ สามารถบูรณาการความรูในรายวิชากับความรูในศาสตรอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของ
วิธีการสอน
(1) สอนแบบใชปญหาเปนฐานในบางหัวขอโดยใหนักศึกษาแกโจทยปญหา
พรอมทั้งตอบขอซักถามของเพื่อน/อาจารย
วิธีการประเมินผล
(1) ผลจากใบงานที่มอบหมาย
(2) ผลสอบกลางภาค และผลสอบปลายภาค

4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
.
1

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ตองพัฒนา
(1) มีภาวะผูนํา
มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญ
 หาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม
(2) ตระหนักในความแตกตางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี

2

3

(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพือ่ พัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอยางตอเนื่อง
วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานเปนรายกลุมและรายบุคคล
เพื่อฝกความรับผิดชอบและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
(2) สอนแบบรวมมือกันเรียนรูในบางหัวขอ
วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตจากการอภิปรายในชั้นเรียน
(2) ผลจากใบงาน

5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
.

1

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตองพัฒนา
(1) มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัย
ในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําและในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได
(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร
การแสวงหาความรูดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
เพื่อประโยชนใน การศึกษาในสาขาวิชาการ/วิชาชีพได

2
3

(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน
เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานที่ตองนําเสนอในรูปแบบเอกสาร
วิธีการประเมินผล
(1) ผลจากใบงาน

6 ทักษะพิสัย
.

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน

สั
ผลการเรี
จําน
อาจ
ป
ยนรู
หนวย
วนชั่
กิจกรรมการเรียนการส สื่อการ วิธีการประเมิ ารย
วัตถุประสงคการเรียนรู
ดา
ผูสอ
บทและหัวขอ วโม
อน
สอน
น
ห
123456
น
ง
ที่
1- บทที่ 1
12
นักศึกษาเขาใจ
บรรยายพรอมทั้งยกตัวอ 1.
1.
มงค
4 เทคนิคของการหา
และสามารถหาปริพันธโดยวิ ยาง มีการซักถาม
แผนทึบ สังเกตพฤติกร ล
ปริพันธ
ธีตาง ๆ ตอไปนีไ้ ด 1.
และฝกทําแบบฝกหัด/ใบ สื่อการส รม
ตุนทั
1.1
หาปริพันธโดยการจัดรูปของ งาน ในหัวขอตอไปนี้ 1. อน 2. ความสนใจแล พไท
การหาปริพันธโดย
ปริพันธเขาสูตรพื้นฐานของ การหาปริพันธโดยการจั เอกสาร ะการมีสวนรว ย
การจัดรูปเขาสูตรพื้
การหาปริพันธ 2.
ดรูปของปริพันธเขาสูตร ประกอ มของนักศึกษ และ
นฐาน 1.2
หาปริพันธโดยการแทนคา พื้นฐานของการหาปริพัน บการส า 2.
คณะ
การหาปริพันธโดย
3.
ธ 2.
อน 3. ซักถามโดยให
การแทนคา 1.3
หาปริพันธของฟงกชันตรีโก การหาปริพันธโดยการแ ใบงาน/ แสดงความคิด
ปริพันธของฟงกชัน
ณมิตริ ูปแบบแนนอน 4. ทนคา 3.
แบบฝก เห็น 3.
ตรีโกณมิตริ ูปแบบแ
หาปริพันธของฟงกชันตรรก การหาปริพันธของฟงกชั หัด คะแนนใบงาน
นนอน 1.4
ยะโดยการแยกเศษสวนยอย นตรีโกณมิตริ ูปแบบแนน
การหาปริพันธโดย
5.
อน 4.

การแทนคาดวยฟง
กชันตรีโกณมิติ 1.5
ปริพันธของฟงกชัน
ตรรกยะโดยการแย
กเศษสวนยอย 1.6
การหาปริพันธโดย
การแยกสวน 1.7
ปริพันธไมตรงแบบ
5- บทที่ 2
6
6 การประยุกตของป
ริพันธของฟงกชันตั
วแปรเดียว
2.1
การหาพื้นที่ระหวา
งเสนโคง 2.2
การหาปริมาตรทรง
ตันที่เกิดจากการห
มุนพื้นที่
7- บทที่ 3
6
8 อนุพันธยอย
3.1
ฟงกชันของตัวแปร
หลายตัว 3.2
กราฟของฟงกชันข
องตัวแปรหลายตัว
3.3
พีชคณิตของฟงกชั
นของตัวแปรหลาย
ตัว 3.4
ลิมิตและความตอเ
นื่องของฟงกชันขอ
งตัวแปร 2 ตัว
9 สอบกลางภาค
บทที่ 1 ถึงบทที่ 3
(หัวขอ 3.4)

หาปริพันธโดยการแยกสวน การหาปริพันธของฟงกชั
6. หาปริพันธไมตรงแบบ นตรรกยะโดยการแยกเศ
ษสวนยอย 5.
การหาปริพันธโดยการแ
ยกสวน 6.
ปริพันธไมตรงแบบ

นักศึกษาเขาใจ
บรรยายพรอมทั้งยกตัวอ 1.
1.
มงค
และสามารถหาคาตอไปนี้ได ยาง มีการซักถาม
แผนทึบ สังเกตพฤติกร ล
1. พื้นที่ระหวางเสนโคง 2. และฝกทําแบบฝกหัด/ใบ สื่อการส รม
ตุนทั
ปริมาตรทรงตันที่เกิดจากกา งาน ในหัวขอตอไปนี้ 1. อน 2. ความสนใจแล พไท
รหมุนพื้นที่
พื้นที่ระหวางเสนโคง 2. เอกสาร ะการมีสวนรว ย
ปริมาตรทรงตันที่เกิดจา ประกอ มของนักศึกษ และ
กการหมุนพื้นที่
บการส า 2.
คณะ
อน 3. ซักถามโดยให
ใบงาน/ แสดงความคิด
แบบฝก เห็น 3.
หัด คะแนนใบงาน
1. นักศึกษาเขาใจ
บรรยายพรอมทั้งยกตัวอ 1.
1.
มงค
สามารถอธิบายและยกตัวอ ยาง มีการซักถาม
แผนทึบ สังเกตพฤติกร ล
ยางฟงกชันหลายตัวแปรได และฝกทําแบบฝกหัด/ใบ สื่อการส รม
ตุนทั
พรอมทั้งสามารถหาโดเมน งาน ในหัวขอตอไปนี้ 1. อน 2. ความสนใจแล พไท
เรนจของฟงกชันหลายตัวแ ฟงกชันหลายตัวแปร 2. เอกสาร ะการมีสวนรว ย
ปรได 2. นักศึกษาเขาใจ ลิมิตและความตอเนื่องข ประกอ มของนักศึกษ และ
สามารถหาลิมิตของฟงกชัน องฟงกชันสองตัวแปร บการส า 2.
คณะ
สองตัวแปรได
อน 3. ซักถามโดยให
และสามารถตรวจสอบความ
ใบงาน/ แสดงความคิด
ตอเนื่องของฟงกชันสองตัวแ
แบบฝก เห็น 3.
ปรได
หัด คะแนนใบงาน

สอบกลางภาค

ขอสอบ คะแนนสอบก มงค
กลางภา ลางภาค
ล
ค
ตุนทั
พไท

10 บทที่ 3
9
- อนุพันธยอย
11 3.5 อนุพันธยอย
3.6
อนุพันธยอยอันดับ
สูง 3.7
ผลตางอนุพัทธรวม
3.8 กฎลูกโซ 3.9
อนุพนั ธยอยของฟง
กชันโดยปริยาย
3.10
คาสูงสุดและคาต่ํา
สุดของฟงกชันที่มีตั
วแปร 2 ตัว
12 บทที่ 4
6
- ลําดับลําดับของจํา
13 นวนจริง
4.1
หลักการอุปนัยเชิง
คณิตศาสตร 4.2
ลําดับของจํานวนจ
ริง 4.3
ลําดับลูเขาและลําดั
บลูออก 4.4
ลิมิตของลําดับของ
จํานวนจริง 4.5
ลําดับทางเดียว
14 บทที่ 5
6
- อนุกรมของจํานวน
15 จริง
5.1
อนุกรมของจํานวน
จริง 5.2

ย
และ
คณะ
1. นักศึกษาเขาใจ
บรรยายพรอมทั้งยกตัวอ 1.
1.
มงค
และสามารถหาอนุพันธยอย ยาง มีการซักถาม
แผนทึบ สังเกตพฤติกร ล
ของฟงกชันหลายตัวแปรได และฝกทําแบบฝกหัด/ใบ สื่อการส รม
ตุนทั
2. นักศึกษาเขาใจ
งาน ในหัวขอตอไปนี้ 1. อน 2. ความสนใจแล พไท
และสามารถหาอนุพันธยอย อนุพันธยอย 2.
เอกสาร ะการมีสวนรว ย
อันดับสูงของฟงกชันหลายตั อนุพันธยอยอันดับสูง 3. ประกอ มของนักศึกษ และ
วแปรได 3. นักศึกษาเขาใจ ผลตางอนุพัทธรวม 4. บการส า 2.
คณะ
และมีความสามารถในการใ กฎลูกโซ 5.
อน 3. ซักถามโดยให
ชกฎลูกโซ 4.
อนุพันธยอยของฟงกชันโ ใบงาน/ แสดงความคิด
นักศึกษาเขาใจ
ดยปริยาย 6.
แบบฝก เห็น 3.
และสามารถหาอนุพันธยอย คาสูงสุดและคาต่ําสุดขอ หัด คะแนนใบงาน
ของฟงกชันโดยปริยายได 5. งฟงกชันที่มีตัวแปร 2 ตัว
นักศึกษาเขาใจ
และสามารถหาผลตางอนุพั
ทธรวมได
1. นักศึกษาเขาใจ
บรรยายพรอมทั้งยกตัวอ 1.
1.
มงค
สามารถอธิบาย
ยาง มีการซักถาม
แผนทึบ สังเกตพฤติกร ล
และยกตัวอยางลําดับอนันต และฝกทําแบบฝกหัด/ใบ สื่อการส รม
ตุนทั
ได 2. นักศึกษาเขาใจ
งาน ในหัวขอตอไปนี้ 1. อน 2. ความสนใจแล พไท
สามารถอธิบาย
ลําดับอนันต 2.
เอกสาร ะการมีสวนรว ย
และแสดงการทดสอบการลูเ การทดสอบการลูเ ขาแล ประกอ มของนักศึกษ และ
ขาและการลูออกของลําดับไ ะการลูออกของลําดับ บการส า 2.
คณะ
ด
อน 3. ซักถามโดยให
ใบงาน/ แสดงความคิด
แบบฝก เห็น 3.
หัด คะแนนใบงาน

1. นักศึกษาเขาใจ
บรรยายพรอมทั้งยกตัวอ 1.
1.
มงค
สามารถอธิบาย
ยาง มีการซักถาม
แผนทึบ สังเกตพฤติกร ล
และยกตัวอยางอนุกรมอนัน และฝกทําแบบฝกหัด/ใบ สื่อการส รม
ตุนทั
ตได 2. นักศึกษาเขาใจ
งาน ในหัวขอตอไปนี้ 1. อน 2. ความสนใจแล พไท
สามารถอธิบาย
อนุกรมอนันต 2.
เอกสาร ะการมีสวนรว ย
และแสดงการทดสอบการลูเ การทดสอบการลูเ ขาแล ประกอ มของนักศึกษ

อนุกรมบวก 5.3
อนุกรมสลับ 5.4
การลูเขาสัมบูรณแ
ละการลูเขามีเงื่อนไ
ข 5.5
อนุกรมที่เกิดจากก
ารดําเนินการทางพี
ชคณิตกับพจนตาง
ๆ

16 บทที่ 6
อนุกรมกําลัง
6.1
อนุกรมกําลังและช
วงลูเขา 6.2
สมบัติของอนุกรม
กําลัง 6.3
พหุนามเทยเลอรแ
ละอนุกรมเทยเลอร

17 สอบปลายภาค
เนื้อหาบทที่ 3
(ตั้งแตหัวขอ 3.5)
ถึงบทที่ 6

ขาและการลูออกของอนุกร ะการลูออกของอนุกรม บการส า 2.
และ
มได 3. นักศึกษาเขาใจ
3. อนุกรมบวก 4.
อน 3. ซักถามโดยให คณะ
สามารถอธิบาย
อนุกรมสลับ 5.
ใบงาน/ แสดงความคิด
และยกตัวอยางอนุกรมบวกไ การลูเขาสัมบูรณและกา แบบฝก เห็น 3.
ด
รลูเขามีเงื่อนไข
หัด คะแนนใบงาน
พรอมทั้งสามารถแสดงการ
ทดสอบการลูเขาและการลูอ
อกของอนุกรมบวกได 4.
นักศึกษาเขาใจ
สามารถอธิบาย
และยกตัวอยางอนุกรมสลับ
ได
พรอมทั้งสามารถแสดงการ
ทดสอบการลูเขาและการลูอ
อกของอนุกรมสลับได 5.
นักศึกษาเขาใจ
และสามารถแสดงการทดสอ
บการลูเขาสัมบูรณและการ
ลูเขามีเงื่อนไขของอนุกรมได
1. นักศึกษาเขาใจ
บรรยายพรอมทั้งยกตัวอ 1.
1.
มงค
สามารถอธิบาย
ยาง มีการซักถาม
แผนทึบ สังเกตพฤติกร ล
และยกตัวอยางอนุกรมกําลัง และฝกทําแบบฝกหัด/ใบ สื่อการส รม
ตุนทั
และชวงลูเขาได 2.
งาน ในหัวขอตอไปนี้ 1. อน 2. ความสนใจแล พไท
นักศึกษาเขาใจ
อนุกรมกําลังและชวงลูเข เอกสาร ะการมีสว นรว ย
สามารถอธิบาย
า 2.
ประกอ มของนักศึกษ และ
และยกตัวอยางพหุนามเทยเ พหุนามเทยเลอรและอนุ บการส า 2.
คณะ
ลอรและอนุกรมเทยเลอรได กรมเทยเลอร
อน 3. ซักถามโดยให
ใบงาน/ แสดงความคิด
แบบฝก เห็น 3.
หัด คะแนนใบงาน
สอบปลายภาค
ขอสอบ คะแนนสอบป มงค
ปลายภ ลายภาค
ล
าค
ตุนทั
พไท
ย
และ
คณะ

2.

แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลักษณะการประเมิน
สัปดาหที่ประเมิน
การเขาชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา
สอบกลางภาค
สัปดาหที่ 9
สอบปลายภาค
สัปดาหที่ 17

สัดสวนคะแนน

หมายเหตุ

10%
45%
45%

หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
กิตติกร นาคประสิทธิ์, พงศกร ยศแกว, วิจารณ สดศิริ และสมจิต โชติชัยสถิตย.
เอกสารคําสอนรายวิชาแคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 2. ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน. (ฉบับราง, พ.ศ. 2558).
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. Grossman, Stanley I., Calculus, Academiic Press, Inc., 1918. 2. Edwards, C.H.(Charles Henry) Jr. and
Penney, David E., Calculus and Analytic Geometry, Prentice-Hall, Inc., 1968. 3. Stein, Sherman K.,
Calculus and Analytic Geometry, McGraw-Hill International Book Company, 1992. 4. Fralow, Stanley J.
and Haggard, Garry M., Introduction to Calculus with Applications, Mc Graw-Hill International Editions,
1990. 5. Thomas Jr., George B. and Finnery, Ross L., Calculus and Analytic Geometry, Addison-Wesley
Publishing Company, 1996.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หนังสือแคลคูลัส (Calculus) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
แบบประเมินผูส อนและแบบประเมินรายวิชาโดยระบบสํานักทะเบียน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
แสดงระดับคะแนนหรือเกรดตอทีป่ ระชุมภาควิชา และกรรมการประจําคณะ
3. การปรับปรุงการสอน
1. นําผลการประเมินรายวิชามาวิเคราะหรวมกันในกลุมอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 2. ประชุมสัมมนาระดับภาควิชา
เพื่อวิเคราะหการสอนและปรับปรุงการสอนในภาคการศึกษาตอไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
1. ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน
กําหนดใหมีการประชุมพิจารณาเกรดหรือระดับ คะแนนในหลักสูตรของคณะ เพื่อกลั่นกรองมาตรฐานระดับคะแนน
2.หลังการประกาศเกรด นักศึกษามีสิทธิ์ขอตรวจสอบระดับคะแนน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

1. ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหมีความทันสมัยทุกรอบ 4 ปการศึกษา 2. เปลียนหรือสลับอาจารยผสู อน
เพื่อเพิ่มความหลากหลาย และมุมมองที่มีตอรายวิชา

