แบบ มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของรายวิชา หมายถึงขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแตละรายวิชา
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียดของหลักสูตซึร่งแตละรายวิชาจะ
กําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหาความรูในรายวิชาแนวทางการปลูกฝง
ทักษะตางๆตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของ
รายวิชามีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชในการเรียนวิธีการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลใน
รายวิชาตลอดจนหนังสืออางอิงที่นักศึกษาจะสามารถคนควาไดนอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมิน
รายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

ประกอบดวย 7 หมวด ดังนี้
หมวดที่1
หมวดที่2
หมวดที่3
หมวดที่4
หมวดที่5
หมวดที่6
หมวดที่7

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย
คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชา คณิตศาสตร
Faculty ofScienceMathemetic
หมวดที่ 1ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหนวยกิต

รหัสวิชา 4093201
3 หนวยกิต

ชื่อรายวิชา ทฤษฎีเซต
3(3-0-6)
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 สําหรับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร (วท.บ.)หมู 1 และ หมู 2
(คณิตศาสตร)
สําหรับ  หลายหลักสูตร
3.2  ประเภทของรายวิชา ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ
กลุมวิชา แกน เอกบังคับ เอกเลือก
 วิชาเลือกเสรี
4.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารยสําคัญ ฮอบรรทัด
4.2 อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารยสําคัญ ฮอบรรทัด
5.ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่  1  2 ชั้นปที่เรียน ชั้นปที่ 3
6.รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7.รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ชั้น 3 อาคาร 5 หอง 536 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
15 กรกฎาคม 2561
1

มคอ.3
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุง หมายของรายวิชา
1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น
1.3 มีจิตสาธารณะ
1.4 มีความรู ในหลักการและทฤษฎีเซต
1.5 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนาความรูใหมในเนื้อหาทฤษฎีเซต สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
1.6 สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุผลตามหลักการและวิธีการทางคณิตศาสตร
1.7 นําความรูทางทฤษฎีเซตไปประยุกตกับสถานการณตาง ๆ ไดถูกตองและเหมาะสม
1.8 มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่หลากหลายไดอยาง
ถูกตองและเพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรม
1.9 มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี
1.10 มีความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร รวมทั้งพัฒนาตนเองพัฒนางาน
1.11 สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะหประมวลผลการแกปญหาและ
นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม
1.12 มีทักษะการใชภาษาเพื่อสื่อสารความรูทางคณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งการใชรูปแบบการ
สื่อสารไดอยางเหมาะสม
1.13 มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นเพื่อการคนควาไดอยางเหมาะสมและจําเปน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อสงเสริมใหนกั ศึกษามีการพัฒนาความรูความสามารถและศักยภาพของตนเองที่มีอยูเดิมและ
สามารถเชื่อมโยงความรูเดิมและความรูใหมที่จะไดรับในรายวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพมีความเขาใจมีการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ
2.2 เพื่อใหนักศึกษารูจักการนําองคความรูไปประยุกตใชในงานวิชาการตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.3 กระตุนใหนักศึกษามีความใฝรู คิดวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลจากแหลงความรูตาง ๆ ที่หลากหลาย
อยางถูกตองเพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรม
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มคอ.3

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1.คําอธิบายรายวิชา (Course Description)

การสรางทฤษฎีเซตโดยอาศัยระบบสัจพจน สัจพจนของการเลือก เซต อันดับ จํานวนเชิงการนับ จํานวนเชิง
อันดับที่
2.จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม (ถามี)

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

48 ชั่วโมง

ไมมี

ไมมี

96 ชัว่ โมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3 ชัว่ โมง / สัปดาห วันพุธบายโมง หองพักอาจารยผูสอนชั้น 3 อาคาร 5 หอง 537

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอของรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวด
1. ดานคุณธรรม
2. ดานความรู
3. ดาน
4. ดานทักษะ 5. ดานทักษะ
วิชา
จริยธรรม
ทักษะทาง ความสัมพันธ การวิเคราะหเชิง
รหัสและ
ปญญา
ระหวางบุคคล
ตัวเลข การ
ชื่อ
และความ
สื่อสารและการ
รายวิชา
รับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4
4093201
ทฤษฎีเซต
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ผลการเรียนรู
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม
1.3 มีจิตสํานึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของ
ผูอื่น
1.5 มีจิตสาธารณะ

วิธีการเรียนการสอน

วิธีการประเมินผล

มคอ.3

-มอบหมายงานเปนการบานให - การสุมตรวจการบานอยางนอย
2 ครั้งในภาคเรียน (ไมไดเก็บ
คิดวิเคราะห
คะแนนตัดเกรด)
-จัดกลุมใหนักศึกษาคนควาและ
- สังเกตพฤติกรรมในการแบง
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
งานกลุมใหนักศึกษาคนควา
-มอบหมายใหแตละคนมีสวน
แลวแสดงความคิดเห็น (ไมได
ชวยเหลือสนับสนุนการเรียนการ
เก็บคะแนนตัดเกรด)
สอนของอาจารยอีกทั้ง
- ประเมินจากการชวยเหลือ
สอดแทรกเรื่องการชวยเหลือ
อาจารยหรือมีหลักฐานวา
สังคม
ทํางานดานจิตสาธารณะ (ไมได
เก็บคะแนนตัดเกรด)

2. ดานความรู
- ประเมินจากการสอบเนื้อหาที่
2.1 มีความรู ในหลักการและทฤษฎี -สอนแบบบรรยาย
เรียน
เซต
-จัดกลุมใหนักศึกษาคนควาและ
- สังเกตพฤติกรรมในการแบง
2.3 สามารถติดตามความกาวหนา
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
งานกลุมใหนักศึกษาคนควา
ทางวิชาการ พัฒนาความรูใหมใน
แลวแสดงความคิดเห็น (ไมได
เนื้อหาทฤษฎีเซต สามารถนําไปใชใน
เก็บคะแนนตัดเกรด)
ชีวิตประจําวัน
2.4 สามารถคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบ และมีเหตุผลตามหลักการและ
วิธีการทางคณิตศาสตร
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ผลการเรียนรู
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 สามารถคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบ และมีเหตุผลตามหลักการและ
วิธีการทางคณิตศาสตร
3.2 นําความรูท างทฤษฎีเซตไป
ประยุกตกับสถานการณตาง ๆ ได
ถูกตองและเหมาะสม
3.3 มีความใฝรู สามารถวิเคราะห
และสังเคราะหความรูจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ ที่หลากหลายได
อยางถูกตองและเพื่อนําไปสูการสราง
นวัตกรรม

วิธีการเรียนการสอน
-สอนแบบบรรยาย
-จําลองสถานการณเพื่อ
แกปญหา
-สรางชิ้นงานเปนบทความ
วิชาการ

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางาน -มอบหมายงานกลุม และ
รวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ นําเสนอ
ดี
4.2 มีความรับผิดชอบตอสังคมและ
องคกร รวมทั้งพัฒนาตนเองพัฒนางาน

วิธีการประเมินผล

มคอ.3

- ประเมินผลจากการสอบ
วัดความรูในเนื้อหาที่
เรียน
- วัดและประเมินผลจาก
บทความทางวิชาการของ
นักศึกษาที่ไดจากคนควา
ความรูพื้นฐานและ
สามารถนํามาวิเคราะห
พรอมทั้งประยุกตเขากับ
สถานการณและเขียนเปน
บทความได

- ประเมินพฤติกรรมการ
ทํางานกลุม (ไมไดเก็บ
คะแนนตัดเกรด)

5

ผลการเรียนรู
วิธีการเรียนการสอน
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถประยุกตความรูทาง
-สอนแบบบรรยาย
คณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการ
-นําเสนอผลงาน
วิเคราะหประมวลผลการแกปญหาและ
นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม
5.2 มีทักษะการใชภาษาเพื่อสื่อสาร
ความรูทางคณิตศาสตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการใชรูปแบบการ
สื่อสารไดอยางเหมาะสม
5.3 มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษ
หรือภาษาตางประเทศอื่นเพื่อการ
คนควาไดอยางเหมาะสมและจําเปน
หมายเหตุ
ผลการเรียนรูแตละดานโดยที่
หัวขอยอยเปนอักษรตัวหนาหมายถึงความรับผิดชอบหลัก
หัวขอยอยเปนอักษรตัวบางหมายถึงความรับผิดชอบรอง

วิธีการประเมินผล

มคอ.3

- ประเมินผลจากเนื้อหาใน
ขอสอบที่ตองมีการใช
ภาษาตางประเทศ
สอดแทรกลงไปใน
ขอสอบ (ไมไดเก็บคะแนน
ตัดเกรด)
- ประเมินจากชิ้นงานของ
นักศึกษา (ไมไดเก็บ
คะแนนตัดเกรด)

6. ภารกิจอื่น ๆ ที่นํามาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน
6.1 ผลงานวิจัย
1. On 0- minimal bi-hyperideal in semihypergroup
2. On 0- minimal (0,2)-bi-hyperideal in semihypergroup
3. On 0- minimal (0,2)-bi-hyperideal in ordered semihypergroup
มีการนําความรูและประสบการณจากผลงานวิจัยมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดําเนินการ
ดังนี้
ชี้ใหเห็นวิธีการขยายแนวคิดจากเซต ไปสูเซตอันดับ
6.2 งานบริการวิชาการ ไดแก การจัดโครงการฝกอบรม การเปนวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
การเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ การเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานวิจัย การเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในการอานบทความวิชาการและอื่น ๆ
-ไมมีมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการ
ดําเนินการ ดังนี้
-ไมมี6

มคอ.3

6.3 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก การผนวกเอาศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นไวในการเรียนการสอน
เชน การสอนโดยยกตัวอยางสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตตามวิถีพื้นบาน การอางอิงถึงเครื่องมือพื้นบาน
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตที่มีเฉพาะในทองถิ่น ภูมิปญญาพื้นบานภาคเหนือ และอื่น ๆ
-ไมมีมีการนําความรูและประสบการณจากการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยมีการดําเนินการ ดังนี้
-ไมมี6.4 ทรัพยากรหรือวิธีการใชในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ตัวอยางเชน การใช text book การใชบทความวิจัย/ บทความภาษาอังกฤษ การเขาถึง website ที่เกี่ยวของ เปน
ตน
-ไมมีมีการนําความรูและประสบการณจากการนําทรัพยากรมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดําเนินการ
ดังนี้
-ไมมี-

6.5 การบรรยายโดยมีผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก เรื่องที่
บรรยาย/ ชื่อและสังกัดของวิทยากร/ วัน/เวลา/สถานที่บรรยาย
-ไมมี6.6 การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา ชื่อของหนวยงาน /วัน/เวลาดูงาน
-ไมมี-
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มคอ.3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1.แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
-ชี้แจงรายวิชา
-วิธีการเรียนการสอน
-การวัดและประเมินผล

จํานวน*
(ชัว่ โมง)
3

2

- ทฤษฎีเกี่ยวกับสัจพจน

3

3

- เซต และทฤษฎีของเซต

3

4

- พีชคณิตของเซต

3

5

- ผลคูณคารทีเชียน

3

6

- คูอันดับ ความสัมพันธ
ทวิภาค

3

กิจกรรมการเรียนการ
สอน
-บรรยาย
-แบงกลุม ๆ ละ 7 คน
เพื่อทํางานกลุมโดย
ชี้แจงหัวขอภายใน
เวลาที่กําหนด
-งานเดี่ยวสําหรับการ
เขียนบทความวิชาการ
ทางดานทฤษฎีเซต
-บรรยาย
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห
-บรรยาย
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห
-บรรยาย
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห
-บรรยาย
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห
-บรรยาย
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห

สื่อการเรียนรูที่ใช

ผูสอน

- เอกสารการสอน
- มคอ. 3

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด

-เอกสารการสอน

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด

-เอกสารการสอน

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด

-เอกสารการสอน

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด

-เอกสารการสอน

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด

-เอกสารการสอน

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด

8

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
7
-การบูรณาการงานวิจัย และ
การนําทฤษฎีเซตไปประยุกตใช
-การนําเสนอ แสดงแนวคิดของ
แตละกลุม
8
-นําเสนอ แสดงแนวคิดของแต
ละกลุม (ตอ)

จํานวน*
(ชัว่ โมง)
3

3

มคอ.3
ผูสอน

กิจกรรมการเรียนการ สื่อการเรียนรูที่ใช
สอน
-บรรยาย
-สื่ออิเล็กทรอนิกส ผศ.สําคัญ ฮอ
-นําเสนองานกลุม
ในการนําเสนอ
บรรทัด
ผลงาน

-สื่ออิเล็กทรอนิกส
ในการนําเสนอ
ผลงาน
สอบกลางภาคเรี ยนตามตารางสอบของมหาวิทยาลัย
3
-บรรยาย
-เอกสารการสอน
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห

9
10

-ความสัมพันธสมมูล

11

-ฟงกชัน

3

12

-เซตจํากัด เซตอนันต

3

13

-เซตที่เปนอันดับไดบางสวน

3

14

-เซตที่เปนอันดับไดโดยสิ้นเชิง

3

-นําเสนองานกลุม

-บรรยาย
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห
-บรรยาย
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห
-บรรยาย
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห
-บรรยาย
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด
ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด

-เอกสารการสอน

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด

-เอกสารการสอน

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด

-เอกสารการสอน

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด

-เอกสารการสอน

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
15
-การนําเสนอบทความวิชาการ
(งานเดี่ยว)
16
17-18

จํานวน*
(ชัว่ โมง)
3

กิจกรรมการเรียนการ สื่อการเรียนรูที่ใช
สอน
-นําเสนอบทความ
สื่ออิเล็กทรอนิกสวิชาการ
ในการนําเสนอ
ผลงาน
-การนําเสนอบทความวิชาการ
3
-นําเสนอบทความ
-สื่ออิเล็กทรอนิกส
(งานเดี่ยว)
วิชาการ
ในการนําเสนอ
-ทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา
ผลงาน
สอบปลายภาคเรี ยนตามตารางสอบของมหาวิทยาลัย

มคอ.3
ผูสอน
ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด
ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู
3.3
3.3

2.1, 3.2
2.1, 3.2

วิธีการประเมินผลนักศึกษา
-สังเกตพฤติกรรมในการแบงงานกลุมให
นักศึกษาคนควาแลวแสดงความคิดเห็น
-วัดและประเมินผลจากบทความทาง
วิชาการของนักศึกษาที่ไดจากคนควาความรู
พื้นฐานและสามารถนํามาวิเคราะหพรอมทั้ง
ประยุกตเขากับสถานการณและเขียนเปน
บทความได รวมถึงการนําเสนอองคความรู
และขอคิดเห็นผานการนําเสนอหนาหอง
การสอบกลางภาคเรียน
การสอบปลายภาคเรียน
รวม

สัปดาหที่ประเมิน
7-8

สัดสวนของการประเมิน
10%

15- 16

30%

9
17-18

30%
30%
100%
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มคอ.3
3. เกณฑการประเมินผล
ระดับคะแนน(รอยละ)
80-100
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0-49
งานไมสมบูรณ, ขาดสอบปลายภาค

ผลการประเมิน(เกรด)
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I

11

มคอ.3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
มนัส บุญยัง. (2537). ทฤษฎีเซตและตรรกศาสตรสัญลักษณ (LOGIC AND SET). สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
รามคําแหง, กรุงเทพฯ
วัชรพงษ อนันตชื่น และคณะ. (2544). ตรรกศาสตร เซต และทฤษฎีจํานวน (Logic, Set and Theory of
Number). สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, กรุงเทพฯ
2.เอกสารและขอมูลสําคัญ
2.1 www.google.co.th
2.2 หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
3.เอกสารและขอมูลแนะนํา
-ไมมี4. ภารกิจอื่น ๆ ที่นํามาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน
4.1 ผลงานวิจัย
1. On 0- minimal bi-hyperideal in semihypergroup
2. On 0- minimal (0,2)-bi-hyperideal in semihypergroup
3. On 0- minimal (0,2)-bi-hyperideal in ordered semihypergroup
U

U

4.2 งานบริการวิชาการ
-ไมมี4.3 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
-ไมมี5. ทรัพยากรหรือวิธีการใชในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
-ไมม-ี
6. การบรรยายโดยผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก
-ไมมี7. การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา
-ไมม-ี
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

มคอ.3

1.กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
-แบบประเมินการสอนของอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
-สรุปผลการประเมินการสอน
2.กลยุทธการประเมินการสอน
ผลการเรียนของนักศึกษา
3.การปรับปรุงการสอน
ในการเรียนการสอนบูรณการรวมกับ learning by doing (เรียนรูและฝกปฏิบัติไปดวย) โดยใหผูเรียนพยายาม
คนควาแบบฝกหัดจากแหลงอื่นเพิ่มเติม
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
ทวนจากการใหอาจารยประจําหลักสูตรสัมภาษณนักศึกษา
5.การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําขอมูลที่ไดจากการประเมินขอ 1 และขอ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน

ลงชื่อ:_________________________________
(นายสําคัญ ฮอบรรทัด)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
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