
แบบ มคอ. 3  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา หมายถึงขอมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการของแตละรายวิชา
เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามท่ีวางแผนไวในรายละเอียดของหลักสูตรซ่ึงแตละรายวิชาจะ
กําหนดไวอยางชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหาความรูในรายวิชาแนวทางการปลูกฝง
ทักษะตางๆตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆท่ีนักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของ
รายวิชามีการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาท่ีใชในการเรียนวิธีการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลใน
รายวิชาตลอดจนหนังสืออางอิงท่ีนักศึกษาจะสามารถคนควาไดนอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมิน
รายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

 

ประกอบดวย 7 หมวด ดังนี้ 

หมวดท่ี1 ขอมูลท่ัวไป 
หมวดท่ี2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
หมวดท่ี3 ลักษณะและการดําเนินการ 
หมวดท่ี4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
หมวดท่ี5 แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดท่ี6 ทรัพยากรประกอบการเรียน 
หมวดท่ี7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
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มคอ.3        
  รายละเอียดของรายวิชา  

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร  สาขาวิชา คณิตศาสตร 

Faculty of Science Mathemetics 

หมวดท่ี 1ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา รหัสวิชา 1141201 ชื่อรายวิชา หลักการคณิตศาสตร 
2. จํานวนหนวยกิต 

 

3 หนวยกิต 3(3-0-6) 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 3.1    สําหรับ 
 

หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต 
(คณิตศาสตร) 

สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ.) หมู 1 หมู 2 
 

         สําหรับ  หลายหลักสูตร  
 3.2       ประเภทของรายวิชา  ศึกษาท่ัวไป  
  วิชาเฉพาะ กลุมวิชา  แกน เอกบังคับ เอกเลือก 
   วิชาเลือกเสรี     
4.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา           
 4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
  ผูชวยศาสตราจารยเกษสุดา บูรณพันศักดิ์ 
 4.2 อาจารยผูสอน 
  ผูชวยศาสตราจารยสําคัญ ฮอบรรทัด 
5.ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน   
 ภาคการศึกษาท่ี    1       2 ชั้นปท่ีเรียน  ชั้นปท่ี  1   
6.รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  (pre-requisite)  (ถามี) 
 ไมมี 

 
 

7.รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (co-requisites)  (ถามี) 
    ไมมี  

8. สถานท่ีเรียน   
ชั้น 3 อาคาร 5  หอง  536 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 25 พฤษภาคม 2562   
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มคอ.3        
 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จดุมุงหมายของรายวิชา 
1.1 (1.5)  ตระหนักถึงความสําคัญของการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูคณิตศาสตร  
 1.2 (2.5) มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูหลักการคณิตศาสตร และสามารถบูรณาการกับ
โลกของความเปนจริง  
1.3 (2.6) มีความเขาใจความกาวหนาในศาสตรของวิชาหลักการคณิตศาสตรอยางลึกซ้ึง ตระหนักถึงความสําคัญ
ของงานวิจัยและการวิจัยตอยอดองคความรู 
1.4 (2.7) สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมิน และนําความรูคณิตศาสตรไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ 
1.5 (3.7) การคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และความรูเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการท่ีเก่ียวของ
ในศาสตรสาขาวิชาคณิตศาสตรไปใชในการจัดการเรียนรูและแกปญหา การพัฒนาผูเรียนและการวิจัยตอยอด
องคความรูมีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร  
1.6 (4.8) มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูเรียน เอาใจใสในการรับฟง และพัฒนาความสัมพันธระหวาง
บุคคลอยางมีความรับผิดชอบ 
1.7 (5.7) มีความไวในการวิเคราะหสรุปความคิดรวบยอดขอมูลขาวสารดานคณิตศาสตรของผูเรียน สามารถ
สื่อสาร มีดุลพินิจในการเลือกใช และนําเสนอขอมูลสารสนเทศสําหรับผูเรียนไดอยางเหมาะสม  
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
     2.1 เพ่ือสงเสริมใหนกัศึกษามีการพัฒนาความรูความสามารถและศักยภาพของตนเองท่ีมีอยูเดิมและ
สามารถเชื่อมโยงความรูเดิมและความรูใหมท่ีจะไดรับในรายวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพมีความเขาใจมีการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ 
     2.2 เพ่ือใหนักศึกษารูจักการนําองคความรูไปประยุกตใชในงานวิชาการตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 2.3 กระตุนใหนักศึกษามีความใฝรู คิดวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลจากแหลงความรูตาง ๆ ท่ีหลากหลาย

อยางถูกตองเพ่ือนําไปสูการสรางนวัตกรรม 
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มคอ.3        
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1.คําอธิบายรายวิชา   (Course  Description) 

ประวัติคณิตศาสตร  โครงสรางคณิตศาสตร  ตรรกศาสตรและวิธีพิสูจนทางคณิตศาสตร เซต 
ความสัมพันธ ฟงกชัน และการประยุกตใชในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรข้ันพ้ืนฐาน 
 

2.จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม (ถามี) การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

48 ชั่วโมง ไมมี ไมมี 
 

96 ชัว่โมง 
 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

3 ชัว่โมง / สัปดาห วันพุธบายโมง หองพักอาจารยผูสอนชั้น 3 อาคาร 5 หอง 537 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอของรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 
หมวดวิชา รหสั

และช่ือรายวิชา 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 3.  ดานทกัษะทางปญญา 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 

1141201 

หลักการ

คณติศาสตร 

                            

 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา 5. การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

6.ทกัษะการ

จัดการเรียนรู 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 

1141201 

หลักการคณิตศาสตร 
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มคอ.3        
 

ผลการเรียนรู วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล 
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 
1.5  ตระหนักถึงความสําคัญของการดํารงชีวิตและการ
ประกอบวิชาชีพครูคณิตศาสตร 

 
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห 
-จัดกลุมใหนักศึกษา
คนควาและอภิปราย
แสดงความคิดเห็น 
-มอบหมายใหแตละ
คนมีสวนชวยเหลือ
สนับสนุนการเรียน
การสอนของอาจารย
อีกท้ังสอดแทรกเรื่อง
การชวยเหลือสังคม 

 
- การสุมตรวจการบาน

อยางนอย 2 ครั้งในภาค
เรียน  

- สังเกตพฤตกิรรมในการ
แบงงานกลุมใหนักศึกษา
คนควาแลวแสดงความ
คิดเห็น  

- ประเมินจากการ
ชวยเหลืออาจารยหรือมี
หลักฐานวาทํางานดาน
จิตสาธารณะ  

 
2. ดานความรู 

2.5  มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรู
หลักการคณิตศาสตร และสามารถบูรณาการกับโลกของ
ความเปนจริง 
2.6 มีความเขาใจความกาวหนาในศาสตรของวิชา
หลักการคณิตศาสตรอยางลึกซ้ึง ตระหนักถึง
ความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยตอยอดองคความรู 
2.7 สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมิน และนํา
ความรูคณิตศาสตรไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-สอนแบบบรรยาย 
-จัดกลุมใหนักศึกษา
คนควาและอภิปราย
แสดงความคิดเห็น 
 

 
- ประเมินจากการสอบ

เนื้อหาท่ีเรียน 
- สังเกตพฤตกิรรมในการ

แบงงานกลุมใหนักศึกษา
คนควาแลวแสดงความ
คิดเห็น  
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มคอ.3        
ผลการเรียนรู วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล 

3. ดานทักษะทางปญญา 
3.7 การคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และความรู
เก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการท่ีเก่ียวของใน
ศาสตรสาขาวิชาคณิตศาสตรไปใชในการจัดการเรียนรู
และแกปญหา การพัฒนาผูเรียนและการวิจัยตอยอด
องคความรูมีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยางมี
วิสัยทัศนในการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร 
 

 
-สอนแบบบรรยาย 
-จําลองสถานการณ
เพ่ือแกปญหา 
-สรางชิ้นงานเปน
บทความวิชาการ 
 

 
- ประเมินผลจากการ

สอบวัดความรูใน
เนื้อหาท่ีเรียน 

- วัดและประเมินผล
จากบทความทาง
วิชาการของ
นักศึกษาท่ีไดจาก
คนควาความรู
พ้ืนฐานและ
สามารถนํามา
วิเคราะหพรอมท้ัง
ประยุกตเขากับ
สถานการณและ
เขียนเปนบทความ
ได 

4. ดานทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.8 มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูเรียน เอาใจใส
ในการรับฟง และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล
อยางมีความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-มอบหมายงานกลุม
และนําเสนอ 

 
 

- ประเมินพฤติกรรม
การทํางานกลุม  
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มคอ.3        
ผลการเรียนรู วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง 
ตัวเลขการส่ือสารและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.7 มีความไวในการวิเคราะหสรุปความคิดรวบยอด
ขอมูลขาวสารดานคณิตศาสตรของผูเรียน สามารถ
สื่อสาร มีดุลพินิจในการเลือกใช และนําเสนอขอมูล
สารสนเทศสําหรับผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

 
 
 
-สอนแบบบรรยาย 
-นําเสนอผลงาน 

 
 
 

ประเมินจากชิ้นงาน
ของนกัศึกษา  

 
หมายเหตุ ผลการเรียนรูแตละดานโดยท่ี 

หัวขอยอยเปนอักษรตัวหนาหมายถึงความรับผิดชอบหลัก 
หัวขอยอยเปนอักษรตัวบางหมายถึงความรับผิดชอบรอง 

 
6. ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีนํามาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน 

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 การเปนวิทยากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

การเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ การเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานวิจัย การเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในการอานบทความวิชาการและอ่ืน ๆ 

-ไมมี- 
มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการ

ดําเนินการ ดังนี้  
-ไมมี- 

6.3 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก การผนวกเอาศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินไวในการเรียนการสอน เชน การ
สอนโดยยกตัวอยางสิ่งท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตตามวิถีพ้ืนบาน การอางอิงถึงเครื่องมือพ้ืนบาน วัตถุดิบท่ีใชใน
การผลิตท่ีมีเฉพาะในทองถ่ิน ภูมิปญญาพ้ืนบานภาคเหนือ และอ่ืน ๆ 

-ไมมี- 
มีการนําความรูและประสบการณจากการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน

โดยมีการดําเนินการ ดังนี้ 
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-ไมมี- 

6.4 ทรัพยากรหรือวิธีการใชในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ตัวอยางเชน การใช text book การใชบทความวิจัย/ บทความภาษาอังกฤษ การเขาถึง website ท่ีเก่ียวของ เปน
ตน 

-ไมมี- 
มีการนําความรูและประสบการณจากการนําทรัพยากรมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดําเนินการ 
ดังนี้ 

-ไมมี- 
 
6.5 การบรรยายโดยมีผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก  เรื่องท่ี

บรรยาย/ ชื่อและสังกัดของวิทยากร/ วัน/เวลา/สถานที่บรรยาย 
-ไมมี- 

6.6 การดูงานนอกสถานท่ีในรายวิชา ชื่อของหนวยงาน /วัน/เวลาดูงาน 
-ไมมี- 
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มคอ.3        
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.แผนการสอน 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด จาํนวน*  

(ช่ัวโมง)  
กิจกรรมการเรียนการ

สอน  
ส่ือการเรียนรูท่ีใช ผูสอน 

1 -ชี้แจงรายวิชา 
-วิธีการเรียนการสอน 
-การวัดและประเมินผล 

3 -บรรยาย 
-แบงกลุม เพ่ือ
นําเสนอทายเทอม 

- เอกสารการสอน 
- มคอ. 3 

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 

2 
 
 

 

- ประวัติคณิตศาสตร

ความสําคัญของหลักการ

คณิตศาสตร โครงสราง

คณิตศาสตร 

3 -บรรยาย 
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห 

-เอกสารการสอน ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 

3 - ประพจนตัวเชื่อมประพจน 

นิเสธประพจน และตารางคา

ความจริง สมมูลของประพจน 

การตรวจสอบสมมูลโดยตาราง

คาความจริง การตรวจสอบโดย

ใชกฎพ้ืนฐานสัจนิรันดร การ

ตรวจสอบสมมูลโดยตารางคา

ความจริง 

3 -บรรยาย 
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห 

-เอกสารการสอน 
 

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 

4 - การอางเหตุผล 

-การพิสูจนขอความแบบมี

เง่ือนไข การพิสูจนขอความ

แบบแจกแจงกรณ ี การพิสูจน

ขอความแบบผันกลับได 

3 -บรรยาย 
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห 

-เอกสารการสอน 
 

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 

5 -การพิสูจนโดยวิธีขัดแยง การ

พิสูจนขอความทีเปนไปไดอยาง

เดียว การพิสูจนโดยวิธีอุปนัย

เชิงคณิตศาสตร 

3 -บรรยาย 
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห 

-เอกสารการสอน 
 

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 

6 
 

-การดําเนินการบนเซต 3 -บรรยาย 
- 

-เอกสารการสอน ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 
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สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด จาํนวน*  

(ช่ัวโมง) 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน 
ส่ือการเรียนรูท่ีใช ผูสอน 

7 -ผลคูณคารทีเซียน 
ความสัมพันธ โดเมน เรนจ 

3 -บรรยาย 
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห 

-เอกสารการสอน 
 

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 

8 ความสัมพันธสมมูล การเรียง
อันดับบางสวน 

3 -บรรยาย 
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห 

-เอกสารการสอน 
 

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 

9 สอบกลางภาคเรียนตามตารางสอบของมหาวิทยาลัย 

10 -นิยามและและชนิดของฟงกชัน  

ฟงกชันคาจริงและพีชคณิตของ

ฟงกชัน ฟงกชันผกผัน 

3 -บรรยาย 
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห 
 
 

-เอกสารการสอน 
 
 

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 

11 -ฟงกชันประกอบ ภาพและภาพ

ผกผัน 

3 -บรรยาย 
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห 

-เอกสารการสอน 
 

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 

12 -การดําเนินการทวิภาค สมบัติ

ปด สมบัติการสลับท่ีสมบัติการ

เปลี่ยนกลุม เอกลักษณ และตัว

ผกผัน 

3 -บรรยาย 
 

-เอกสารการสอน 
 

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 

13 การเทียบเทาของเซต เซตจํากัด

เซตอนันต เซตนับไดและเซต

นับไมได 

3 -บรรยาย 
 

-เอกสารการสอน 
 

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 

14 -สัจพจนสนาม กฎไตรวิภาค คา

สัมบูรณ และสัจพจนความ

บริบูรณ 

3 -บรรยาย 
 

-เอกสารการสอน 
 

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 
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สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด จาํนวน*  

(ช่ัวโมง) 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน 
ส่ือการเรียนรูท่ีใช ผูสอน 

15 -การประยุกตการจัดการเรียน
การสอนพ้ืนฐาน 

3 -นําเสนอ -สื่ออิเล็กทรอนิกส
ในการนําเสนอ
ผลงาน 

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 

16 -การประยุกตการจัดการเรียน
การสอนพ้ืนฐาน 
-ทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา 

3 -นําเสนอ -สื่ออิเล็กทรอนิกส
ในการนําเสนอ
ผลงาน 

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 

17-18 สอบปลายภาคเรียนตามตารางสอบของมหาวิทยาลัย 

 
2.แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนของการประเมิน 
3.3 -สังเกตพฤติกรรมในการแบงงานกลุมให

นักศึกษาคนควาแลวแสดงความคิดเห็น 
 

15- 16 10% 

3.3 -วัดและประเมินผลจากงานทางวิชาการของ
นักศึกษาท่ีไดจากคนควาความรูพ้ืนฐานและ
สามารถนํามาวิเคราะหพรอมท้ังประยุกตใน
การจัดการเรียนการสอนพ้ืนฐาน รวมถึงการ
นําเสนอองคความรูและขอคิดเห็นผานการ
นําเสนอหนาหอง 

15- 16 10% 

2.1, 3.2 การสอบกลางภาคเรียน 9 40% 
2.1, 3.2 การสอบปลายภาคเรียน 17-18 40% 

รวม 100% 
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มคอ.3        
 
3. เกณฑการประเมินผล 
 

ระดับคะแนน(รอยละ) ผลการประเมิน(เกรด) 
80-100 A 
75-79  B+ 

70-74 B 
65-69  C+ 

60-64 C 
55-59  D+ 

50-54 D 
0-49 F 

งานไมสมบรูณ, ขาดสอบปลายภาค I 
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มคอ.3        

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
มนัส บุญยัง. (2537). ทฤษฎีเซตและตรรกศาสตรสัญลักษณ (LOGIC AND SET). สํานักพิมพมหาวิทยาลัย 

รามคําแหง, กรงุเทพฯ 

วัชรพงษ อนันตชื่น และคณะ. (2544). ตรรกศาสตร เซต และทฤษฎีจํานวน (Logic, Set and Theory of  

Number).  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, กรงุเทพฯ 

2.เอกสารและขอมูลสําคัญ 
2.1  Uwww.google.co.th U 

         2.2  หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
3.เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 -ไมมี- 
4. ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีนํามาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน   

 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 
 

 4.2 งานบริการวิชาการ 
     -ไมมี- 

 4.3 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
     -ไมมี- 

5. ทรัพยากรหรือวิธีการใชในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
         -ไมมี- 
6. การบรรยายโดยผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก 
     -ไมมี- 
7. การดูงานนอกสถานท่ีในรายวิชา 
         -ไมมี- 

 
 
 
 

http://www.google.co.th/�
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มคอ.3        
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
1.กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
-แบบประเมินการสอนของอาจารยผูสอนโดยนกัศึกษา 
-สรุปผลการประเมินการสอน 
2.กลยุทธการประเมินการสอน 
ผลการเรยีนของนกัศึกษา 
3.การปรับปรุงการสอน 
      ในการเรียนการสอนบูรณการรวมกับ learning by doing (เรียนรูและฝกปฏิบัติไปดวย) โดยใหผูเรียนพยายาม 
คนควาแบบฝกหัดจากแหลงอ่ืนเพ่ิมเติม 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
ทวนจากการใหอาจารยประจําหลักสูตรสัมภาษณนักศึกษา 

5.การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
นําขอมูลท่ีไดจากการประเมินขอ 1 และขอ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการสอน 

 

 
ลงชื่อ:_________________________________ 

(นายสําคัญ ฮอบรรทัด) 
                อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

วันท่ี 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
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