
แบบ มคอ. 3  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง  ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชา
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชา
จะก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา   แนวทางการปลูกฝัง
ทักษะต่างๆ  ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของ
รายวิชา  มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  วิธีการเรียน  การสอน  การวัดและ
ประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออ้างอิงที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้  นอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตร์ใน
การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

 

ประกอบด้วย 7 หมวด ดงันี้ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียน 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
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มคอ.3        
  รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Faculty of  Science  Computer 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       รหัสวิชา  4092612 ชื่อรายวิชา  คณิตศาสตร์ดิสครีต 
2. จ านวนหน่วยกิต        
 

3 หน่วยกิต              3(3-0-6) 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 3.1    ส าหรับ  

 
หลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

         ส าหรับ      หลายหลักสูตร  
 3.2       ประเภทของรายวิชา   ศึกษาท่ัวไป  
   วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา   แกน    เอกบังคับ   เอกเลือก 
   วิชาเลือกเสรี     
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา           
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
    
 4.2 อาจารย์ผู้สอน 
  อาจารย์วัชระ วงศา 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
 ภาคการศึกษาที่      1       2 ชั้นปีที่เรียน  ชั้นปีที่  2   
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

 
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 
         ไม่มี  

8. สถานที่เรียน   
      ชั้น 4 อาคาร 5  ห้อง  544 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 ไม่มี    
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มคอ.3        
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
    1.  มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและส่วนรวมแสดงออกถึงความมีวินัย ซื่อสัตย์และมี 

ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
              2.  มีความรู้  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสามารถน าหลักการทฤษฎีประยุกต์เพ่ือการเรียนรู้ในการ
ด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะสังคมปัจจุบัน 

   3.  มีความสามารถในการวางแผนแก้ปัญหาและเลือกแนวทางการตัดสินใจในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม 
             4.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานเพียงพอที่จะไปศึกษาในระดับสูงต่อไป 
             5.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
     2.1 เพ่ือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเองที่มีอยู่
เดิม และสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่จะได้รับในรายวิชาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจ มีการคิด
วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ 
     2.2 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์ เพ่ือเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ทางธุรกิจได้   
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มคอ.3        
  หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา   (Course  Description) 

     ตรรกะประพจน์ ตรรกะประโยคเปิด ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น วิธีการพิสูจน์ ทฤษฎีเซต การพิสูจน์สมบัติของเซต การ
นับและความน่าจะเป็น การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม สามเหลี่ยมพาสคาล ความน่าจะเป็นอย่างมี
เงื่อนไข ฟังก์ชัน หลักการ ช่องนกพิราบ ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ล าดับบางส่วน ความสัมพันธ์ล าดับสมบูรณ์ ล าดับ 
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ กราฟและต้นไม้ วิถีและวงจร ต้นไม้ทวิภาค และต้นไม้ ทอดข้าม 
 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม (ถ้ามี) การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

48  ชั่วโมง ไม่มี ไม่มี 
 

96  ชั่วโมง 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

           ประมาณ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือมากกว่า ในช่วงเวลาที่ผู้สอนก าหนด (Office hours) หรือช่วงเวลาอ่ืน ๆ    
ที่เหมาะสม ณ ห้องพักอาจารย์ผู้สอน ชั้น 1 อาคาร 5 ห้อง 511 

 
 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวด

วิชา รหัส
และชื่อ
รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3.  ด้านทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบคุคลและความ

รับผดิชอบ 

5.  ด้านทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
4121402 
คณิตศาส
ตรดิ์สครีต 
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มคอ.3        
ผลการเรียนรู้ วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
   1.2 มีระเบียบวินัย  
   1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ผู้อื่น  
   1.5 มีจิตสาธารณะ  

 
- มอบหมายงานเป็นการบ้านให้
คิดวิเคราะห์  
- จัดกลุ่มให้นักศึกษาค้นคว้าและ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น  
- มอบหมายให้แต่ละคนมีส่วน
ช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนการ
สอนของอาจารย์อีกทั้ง
สอดแทรกเรื่องการช่วยเหลือ
สังคม 

 
- วัดและประเมินผลจากการ

ตรวจสอบการตรงต่อเวลาในการเข้า
เรียน 

- สังเกตพฤติกรรมในการแบ่งงานกลุ่ม
ให้นักศึกษาค้นคว้าแล้วแสดงความ
คิดเห็น 

- ประเมินจากการช่วยเหลืออาจารย์
หรือมีหลักฐานว่าท างานด้านจิต
สาธารณะ 

 
2. ด้านความรู้  
   2.1 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎี
ทางคณิตศาสตร์  
   2.2 มีความรู้พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะ
น ามาอธิบายหลักการและทฤษฎีใน
ศาสตร์เฉพาะ  
 

 
-สอนแบบบรรยาย  
  

 
- ประเมินจากการสอบเนื้อหาที่เรียน 
- วัดและประเมินผลจากการสอบ

เนื้อหาที่เรียน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  
   3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผลตามหลักการและ
วิธีการทางคณิตศาสตร์  
3.3 มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง 
ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและ
เพ่ือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม  

 
-สอนแบบบรรยาย  
-สร้างชิ้นงานเป็นบทความ
วิชาการ  
 

 
- ประเมินผลจากการสอบวัดความรู้

ในเนื้อหาที่เรียน 
- วัดและประเมินผลจากบทความทาง

วิชาการของนักศึกษาที่ได้จาก
ค้นคว้าความรู้พ้ืนฐานและสามารถ
น ามาวิเคราะห์พร้อมทั้งประยุกต์เข้า
กับสถานการณ์และเขียนเป็น
บทความได้  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์  
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
   4.4 สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร  
 

 
 
-มอบหมายงานกลุ่มและ
น าเสนอ  
 

 
 

- ประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
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มคอ.3        
ผลการเรียนรู้  

วิธีการเรียนการสอน 
 

วิธีการประเมินผล 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง  
ตัวเลข การสื่อสาร และ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   5.2 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสาร
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการใช้รูปแบบการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
5.3 มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษ
หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพ่ือการ
ค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น  
 

 
 
 
-สอนแบบบรรยาย  
-น าเสนอผลงาน 

 
 
 

- ประเมินผลจากเนื้อหาในข้อสอบที่
ต้องมีการใช้ภาษาต่างประเทศ
สอดแทรกลงไปในข้อสอบ  

- ประเมินจากชิ้นงานของนักศึกษา    

หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน โดยที่  
หัวข้อย่อยเป็นอักษรตัวหนา หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
หัวข้อย่อยเป็นอักษรตัวบาง หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

 

6. ภารกิจอื่น ๆ ที่น ามาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 

6.1 ผลงานวิจัย 
-ไม่มี- 

มีการน าความรู้และประสบการณ์จากผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการด าเนินการ 
ดังนี้ 

-ไม่มี- 
6.2 งานบริการวิชาการ ได้แก่ การจัดโครงการฝึกอบรม การเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

การเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานวิจัย การเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความวิชาการและอ่ืน ๆ 

-ไม่มี- 
มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการ

ด าเนินการ ดังนี้          
-ไม่มี- 

6.3 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การผนวกเอาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ในการเรียนการสอน เช่น การ
สอนโดยยกตัวอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตตามวิถีพ้ืนบ้าน การอ้างอิงถึงเครื่องมือพ้ืนบ้าน วัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตที่มีเฉพาะในท้องถิ่น ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านภาคเหนือ และอ่ืน ๆ 

-ไม่มี- 
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มคอ.3        
มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มาใช้ในการพัฒนาการเรียน

การสอนโดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
-ไม่มี- 

6.4 ทรัพยากรหรือวิธีการใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ตัวอย่างเช่น การใช้ text book การใช้บทความวิจัย/ บทความภาษาอังกฤษ การเข้าถึง website ที่เกี่ยวข้อง  
เป็นต้น 

-ไม่มี- 
มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการน าทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการด าเนินการ 
ดังนี้ 

-ไม่มี- 
 
6.5 การบรรยายโดยมีผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก  เรื่องที่

บรรยาย/ ชื่อและสังกัดของวิทยากร/ วัน/เวลา/สถานที่บรรยาย 
-ไมมี่- 

6.6 การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา ชื่อของหน่วยงาน /วัน/เวลาดูงาน 
-ไม่มี- 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 
 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการ

สอน  
สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ ผู้สอน 

1 -ชี้แจงรายวิชา 
-วิธีการเรียนการสอน 
-การวัดและประเมินผล 

3 -บรรยาย  
-มอบหมายให้แต่ละ
คนมีส่วนช่วยเหลือ
สนับสนุนการเรียนการ
สอนของอาจารย์อีก
ทั้งสอดแทรกเรื่องการ
ช่วยเหลือสังคม 
 
 
 

 -เอกสารการสอน  
 -มคอ. 3  

อาจารย์วัชระ 
วงศา 
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มคอ.3        
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการ

สอน  
สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ ผู้สอน 

2 
 
 

 

- ตรรกะประพจน์ ตรรกะ
ประโยคเปิด 

3 -บรรยาย 
-มอบหมายงานเป็น
การบ้านให้คิด
วิเคราะห์ 

-เอกสารการสอน อาจารย์วัชระ 
วงศา 

3 - ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น วิธีการ
พิสูจน์  

3 -บรรยาย 
-มอบหมายงานเป็น
การบ้านให้คิด
วิเคราะห์ 

-เอกสารการสอน  
 

อาจารย์วัชระ 
วงศา 

4 - ทฤษฎีเซต การนับและความ
น่าจะเป็น การเรียงสับเปลี่ยน 
 

3 -บรรยาย 
-มอบหมายงานเป็น
การบ้านให้คิด
วิเคราะห์ 

-เอกสารการสอน  
 

อาจารย์วัชระ 
วงศา 

5 - การจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม 
สามเหลี่ยมปาสคาล 

3 -บรรยาย 
-มอบหมายงานเป็น
การบ้านให้คิด
วิเคราะห์ 

-เอกสารการสอน  
 

อาจารย์วัชระ 
วงศา 

6 
 

- ความน่าจะเป็นอย่างมีเงื่อนไข 
ฟังก์ชัน หลักการช่องนกพิราบ 

3 -บรรยาย  
-มอบหมายงานเป็น
การบ้านให้คิด
วิเคราะห์ 

-เอกสารการสอน  
 
 

อาจารย์วัชระ 
วงศา 

7 -ทบทวนหัวขอ้ในสัปดาห์ที่ 2-6 3 -บรรยาย 
-มอบหมายงานกลุ่ม 

-เอกสารการสอน อาจารย์วัชระ 
วงศา 

8 -หัวข้อในสัปดาห์ที่ 2-6 3 -น าเสนองานกลุ่ม -สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในการน าเสนอ
ผลงาน 

อาจารย์วัชระ 
วงศา 

9 สอบกลางภาคเรียนตามตารางสอบของมหาวิทยาลัย 
10 -ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์

ล าดับบางส่วน ความสัมพันธ์
ล าดับสมบูรณ์ 

3 -บรรยาย  
-มอบหมายงานเป็น
การบ้านให้คิด
วิเคราะห์ 
 
 

-เอกสารการสอน  
 
 

อาจารย์วัชระ 
วงศา 
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มคอ.3        
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน 
สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ ผู้สอน 

11  -ล าดับ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
 

3 -บรรยาย  
-มอบหมายงานเป็น
การบ้านให้คิด
วิเคราะห์ 

-เอกสารการสอน  
 

อาจารย์วัชระ 
วงศา 

12 -กราฟและต้นไม้  
 

3 -บรรยาย  
-มอบหมายงานเป็น
การบ้านให้คิด
วิเคราะห์ 

-เอกสารการสอน  
 

อาจารย์วัชระ 
วงศา 

13 -วิถีและวงจรต้นไม้ทวิภาค 3 -บรรยาย  
-มอบหมายงานเป็น
การบ้านให้คิด
วิเคราะห์ 

-เอกสารการสอน  
 

อาจารย์วัชระ 
วงศา 

14 -ต้นไม้ทอดข้าม 3 -บรรยาย  
-มอบหมายงานเป็น
การบ้านให้คิด
วิเคราะห์ 

-เอกสารการสอน  
 

อาจารย์วัชระ 
วงศา 

15 -ทบทวนเนื้อหาสัปดาห์ที่10-14 3 -บรรยาย 
-มอบหมายงานให้
สร้างชิ้นงานเป็น
บทความวิชาการ 

-เอกสารการสอน  
 

อาจารย์วัชระ 
วงศา 

16 -เนื้อหาสัปดาห์ที่10-14 3 -น าเสนอบทความ
วิชาการ 

-สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในการน าเสนอ
ผลงาน 

อาจารย์วัชระ 
วงศา 

17-18 สอบปลายภาคเรียนตามตารางสอบของมหาวิทยาลัย 
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มคอ.3        
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 
1 -การสุ่มตรวจการบ้านอย่างน้อย 2 ครั้งใน

ภาคเรียน 
-สังเกตพฤติกรรมในการแบ่งงานกลุ่มให้
นักศึกษาค้นคว้าแล้วแสดงความคิดเห็น 
-ประเมินจากการช่วยเหลืออาจารย์หรือมี
หลักฐานว่าท างานด้านจิตสาธารณะ 

1-16 20% 

2, 3, 4, 5 -วัดและประเมินผลจากบทความทาง
วิชาการของนักศึกษาที่ได้จากค้นคว้าความรู้
พ้ืนฐานและสามารถน ามาวิเคราะห์พร้อมทั้ง
ประยุกต์เข้ากับสถานการณ์และเขียนเป็น
บทความได้ 
-ประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
-ประเมินจากชิ้นงานของนักศึกษา 
 

8 และ 16 20% 

2, 3, 5 การสอบกลางภาคเรียน  9 30% 
2, 3, 5 การสอบปลายภาคเรียน  17-18 30% 

รวม 100% 
 
3. เกณฑ์การประเมินผล 
 

ระดับคะแนน(ร้อยละ) 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 

งานไม่สมบูรณ์, ขาดสอบปลายภาค I 
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มคอ.3        
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
          จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์. (2549). คณิตศาสตร์ดิสครีต. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

2.1  www.google.co.th 
         2.2  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 -ไม่มี- 
4. ภารกิจอื่น ๆ ที่น ามาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน   

 4.1 ผลงานวิจัย 
     -ไม่มี- 

 4.2 งานบริการวิชาการ 
     -ไม่มี- 

 4.3 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     -ไม่มี- 

5. ทรัพยากรหรือวิธีการใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
         -ไม่มี- 
6. การบรรยายโดยผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก 
         -ไม่มี- 
7. การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา 
         -ไม่มี- 

 
 
 
 

http://www.google.co.th/
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มคอ.3        
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   -แบบประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา  
   -สรุปผลการประเมินการสอน 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      ผลการเรียนของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
      ในการเรียนการสอนบูรณการร่วมกับ learning by doing (เรียนรู้และฝึกปฏิบัติไปด้วย) โดยให้ผู้เรียนพยายาม 
ค้นคว้าแบบฝึกหัดจากแหล่งอ่ืนเพิ่มเติม 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
      ทวนจากการให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสัมภาษณ์นักศึกษา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      น าข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ข้อ 1 และ ข้อ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการสอน 

 

 
ลงชื่อ:   ________________________________ 

         ( นายวัชระ วงศา ) 
                  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน 

                  วันที ่22 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 


