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 4094902
3 หนวยกิต

ชื่อรายวิชา วิจัย
3(0-6-3)
(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
อาจารยสมภพ กาญจนะ
4.2 อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารยสําคัญ ฮอบรรทัด ผูชวยศาสตราจารยวชิรารักษ โอรสรัมย
อาจารยสมภพ กาญจนะ อาจารยวิชญาพร จันทะนัน อาจารยวัชระ วงศา อาจารยเฉลิมวุฒิ คําเมือง
5.ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่  1  2 ชั้นปที่เรียน ชั้นปที่ 4
6.รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7.รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ชั้น 3 อาคาร 5 หอง 536 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1

มคอ.3

15 กรกฎาคม 2561
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุง หมายของรายวิชา
1.1 ซื่อสัตยสุจริต
1.2 มีระเบียบวินัย
1.3 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.4 มีความรู ในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร
1.5 มีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่จะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ
1.6 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนาความรูใหมในเนื้อหาทฤษฎีเซต สามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน
1.7 มีความรอบรูในศาสตรตางๆ ที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน
1.8 สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุผลตามหลักการและวิธีการทางคณิตศาสตร
1.9 นําความรูทางทฤษฎีไปประยุกตกับสถานการณตาง ๆ ไดถูกตองและเหมาะสม
1.10 มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่หลากหลายไดอยางถูกตอง
และเพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรม
1.11 มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี
1.12 มีความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร รวมทั้งพัฒนาตนเองพัฒนางาน
1.13 สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร
1.14 สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะหประมวลผลการแกปญหาและนําเสนอ
ขอมูลไดอยางเหมาะสม
1.15 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธภาพและเหมาะสม
กับสถานการณ
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)
การคนควาวิจัยและนําเสนอผลงาน ในหัวขอและโดยวิธีการที่ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาฯ
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)
1. ดานคุณธรรม
2. ดานความรู
3. ดาน
4. ดานทักษะ 5. ดานทักษะ
หมวด
จริยธรรม
ทักษะทาง ความสัมพันธ การวิเคราะหเชิง
วิชา
ปญญา
ระหวางบุคคล
รหัสและ
ตัวเลข การ
และความ
ชื่อ
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
รายวิชา
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4
4094902
วิจัย
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ผลการเรียนรู
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม
1.1 ซื่อสัตยสุจริต
1.2 มีระเบียบวินัย
1.3 มีจิตสํานึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ

วิธีการเรียนการสอน
ศึกษาคนควา

2. ดานความรู
2.1 มีความรู ในหลักการและทฤษฎี ศึกษาคนควา
ทางคณิตศาสตร
2.2 มีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรที่จะนํามาอธิบาย
หลักการและทฤษฎีในศาสตร
เฉพาะ
2.3 สามารถติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการ พัฒนาความรูใหม
ในเนือ้ หาทฤษฎีเซต สามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน
2.4 มีความรอบรูในศาสตรตางๆ ที่จะ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน

วิธีการประเมินผล

มคอ.3

- ประเมินพฤติกรรมและผลงาน

- ประเมินพฤติกรรมและผลงาน
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ผลการเรียนรู
วิธีการเรียนการสอน
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 สามารถคิดวิเคราะหอยางเปน
ศึกษาคนควา
ระบบ และมีเหตุผลตามหลักการและ
วิธีการทางคณิตศาสตร
3.2 นําความรูทางทฤษฎีเซตไป
ประยุกตกับสถานการณตาง ๆ ได
ถูกตองและเหมาะสม
3.3 มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและ
สังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง
ๆ ที่หลากหลายไดอยางถูกตองและ
เพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรม
4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ศึกษาคนควา
4.1 มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่
ดี
4.2 มีความรับผิดชอบตอสังคมและ
องคกร รวมทั้งพัฒนาตนเองพัฒนางาน
4.3 สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ
และวัฒนธรรมองคกร

วิธีการประเมินผล

มคอ.3

- ประเมินพฤติกรรมและผลงาน

- ประเมินพฤติกรรมและผลงาน
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ผลการเรียนรู
วิธีการเรียนการสอน
วิธีการประเมินผล
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
ศึกษาคนควา
- ประเมินพฤติกรรมและผลงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถประยุกตความรูทาง
คณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการ
วิเคราะหประมวลผลการแกปญหาและ
นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม
5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลได
อยางมีประสิทธภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ
หมายเหตุ
ผลการเรียนรูแตละดานโดยที่
หัวขอยอยเปนอักษรตัวหนาหมายถึงความรับผิดชอบหลัก
หัวขอยอยเปนอักษรตัวบางหมายถึงความรับผิดชอบรอง

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
-ไมมี6.3 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก การผนวกเอาศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นไวในการเรียนการสอน เชน การ
สอนโดยยกตัวอยางสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตตามวิถีพื้นบาน การอางอิงถึงเครื่องมือพื้นบาน วัตถุดิบที่ใชใน
การผลิตที่มีเฉพาะในทองถิ่น ภูมิปญญาพื้นบานภาคเหนือ และอื่น ๆ
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-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
2-12 การทํางานวิจัยตามหัวขอที่
สนใจ
13-17

-การนําเสนอผลงาน

จํานวน*
(ชัว่ โมง)
3
33

15

กิจกรรมการเรียนการ สื่อการเรียนรูที่ใช
ผูสอน
สอน
บรรยาย
- มคอ. 3
คณาจารย
สาขาวิชา
คณิตศาสตร
ศึกษาคนควา
คณาจารย
สาขาวิชา
คณิตศาสตร
-นําเสนอบทความ
วิชาการ

สื่ออิเล็กทรอนิกสในการนําเสนอ
ผลงาน

คณาจารย
สาขาวิชา
คณิตศาสตร

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู
3.3
3.3

วิธีการประเมินผลนักศึกษา
-สังเกตพฤติกรรม
-วัดและประเมินผลจากผลงานวิจัยของ
นักศึกษาที่ไดจากคนควาความรูพื้นฐานและ
สามารถนํามาวิเคราะหพรอมทั้งประยุกต
เขากับสถานการณและเขียนเปนบทความได
รวมถึงการนําเสนอองคความรูและ
ขอคิดเห็นผานการนําเสนอ
รวม

สัปดาหที่ประเมิน
1-12

สัดสวนของการประเมิน
30%

13- 17

70%

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
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มคอ.3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
2.เอกสารและขอมูลสําคัญ
คูมือการทํางานวิจัยของสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
3.เอกสารและขอมูลแนะนํา
-ไมมี4. ภารกิจอื่น ๆ ที่นํามาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน
4.1 ผลงานวิจัย
-ไมมี4.2 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
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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