
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 ofScienceMathemetic 

หมวดท่ี 1ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา รหัสวิชา 4092302 ชื่อรายวิชา พีชคณิตนามธรรม 1 
2. จํานวนหนวยกิต 

 

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 3.1    สําหรับ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(คณิตศาสตร) 

สาขาวิชาคณิตศาสตร (วท.บ.) หมู 1  
 

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

 
 

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

8. สถานท่ีเรียน   
ชั้น 3 อาคาร 5  หอง  536 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 1 ธันวาคม 2561   
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มคอ.3        
 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จดุมุงหมายของรายวิชา 
1.1 มีความซ่ือสัตย สุจริต 
1.2 มีระเบียบวินัย 
1.3 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ืน  
1.4 มีความรู ในหลักการและทฤษฎีพีชคณิตนามธรรม 
1.5 มีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรท่ีจะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ  
1.6  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนาความรูใหมในเนื้อหาพีชคณิตนามธรรม สามารถ

นําไปใชในชีวิตประจําวัน 
1.7 มีความรอบรูในศาสตรตางๆ ท่ีจะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
1.8 นําความรูทางทฤษฎีพีชคณิตนามธรรมไปประยุกตกับสถานการณตาง ๆ ไดถูกตองและเหมาะสม  
1.9 มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีหลากหลายไดอยางถูกตอง

และเพ่ือนําไปสูการสรางนวัตกรรม 
1.10 มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนําและสมาชิกท่ีดี 
1.11 มีความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร รวมท้ังพัฒนาตนเองพัฒนางาน 
1.12 สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพ่ือการวิเคราะหประมวลผลการแกปญหาและ

นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
1.13 มีทักษะการใชภาษาเพ่ือสื่อสารความรูทางคณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ังการใชรูปแบบการ

สื่อสารไดอยางเหมาะสม 
1.14 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธภาพและเหมาะสม

กับสถานการณ 
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) 

กรุป ริง ฟลด และการประยุกต 

 

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) 

หมวด
วิชา 

รหัสและ
ช่ือ

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ดานความรู 3.  ดาน
ทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสมัพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ
ส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
4092302 
พีชคณิต

นามธรรม 1 
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มคอ.3        
 

 
ผลการเรียนรู วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีความซ่ือสัตย สุจริต 
1.2 มีระเบียบวินัย 
1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-มอบหมายงานเปนการบานให
คิดวิเคราะห 
-กําหนดใหมีการเขาเรียนใหตรง
เวลา สรางวินัย 
-จัดกลุมใหนักศึกษาคนควาและ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น 
 

 
- การสุมตรวจการบานอยางนอย 

2 ครั้งในภาคเรียน (ไมไดเก็บ
คะแนนตัดเกรด) 

- เชคชื่อเพ่ือเก็บคะแนนการเขา
เรียนตรงเวลา 

- สังเกตพฤติกรรมในการแบง
งานกลุมใหนักศึกษาคนควา
แลวแสดงความคิดเห็น (ไมได
เก็บคะแนนตัดเกรด) 
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มคอ.3        
ผลการเรียนรู วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล 

2. ดานความรู 
2.1 มีความรู ในหลักการและทฤษฎี
พีชคณิตนามธรรม 
2.2 มีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรท่ีจะนํามาอธิบาย
หลักการและทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ 
2.3 สามารถติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการ พัฒนาความรูใหมในเนื้อหา
พีชคณิตนามธรรม สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
2.4 มีความรอบรูในศาสตรตางๆ ท่ีจะ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-สอนแบบบรรยาย 
-จัดกลุมใหนักศึกษาคนควาและ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น 
 

 
- ประเมินจากการสอบเนื้อหาท่ี

เรียน 
- สังเกตพฤติกรรมในการแบง

งานกลุมใหนักศึกษาคนควา
แลวแสดงความคิดเห็น (ไมได
เก็บคะแนนตัดเกรด) 
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มคอ.3        
ผลการเรียนรู วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล 

3. ดานทักษะทางปญญา 
3.2  นําความรูทางทฤษฎีเซตไป
ประยุกตกับสถานการณตาง ๆ ได
ถูกตองและเหมาะสม 
3.3  มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและ
สังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง 
ๆ ท่ีหลากหลายไดอยางถูกตองและ
เพ่ือนําไปสูการสรางนวัตกรรม 
 

 
-สอนแบบบรรยาย 
-จําลองสถานการณเพ่ือ
แกปญหา 
 

 
- ประเมินผลจากการสอบ

วัดความรูในเนื้อหาท่ี
เรียน 
 

4. ดานทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนําและสมาชิกท่ี
ดี 
4.2  มีความรับผิดชอบตอสงัคมและ
องคกร รวมท้ังพัฒนาตนเองพัฒนางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-มอบหมายงานกลุมและ
นําเสนอ 

 
 

- ประเมินพฤติกรรมการ
ทํางานกลุม (ไมไดเก็บ
คะแนนตัดเกรด) 
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มคอ.3        
ผลการเรียนรู วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง 
ตัวเลขการส่ือสารและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  สามารถประยุกตความรูทาง
คณิตศาสตรและสถิติ เพ่ือการ
วิเคราะหประมวลผลการแกปญหา
และนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
5.2  มีทักษะการใชภาษาเพ่ือสื่อสาร
ความรูทางคณิตศาสตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพรวมท้ังการใชรูปแบบการ
สื่อสารไดอยางเหมาะสม 
5.4  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ 

 
 
 
-สอนแบบบรรยาย 
-นําเสนอผลงาน 

 
 
 

- ประเมินผลจากเนื้อหาใน
การนําเสนอขอมูลจาก
ชิน้งานของนกัศึกษา 
(ไมไดเก็บคะแนนตัด
เกรด) 

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 
4. การพัฒนาลวดลายมัดหม่ีบนกรุปสมมาตร 2 มิติ 

มีการนําความรูและประสบการณจากผลงานวิจัยมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดําเนินการ 
ดังนี้ 

ชี้ใหเห็นวิธีการขยายแนวคิดจากเซต ไปสูเซตอันดับ 
6.2 งานบริการวิชาการ ไดแก การจัดโครงการฝกอบรม การเปนวิทยากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

การเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ การเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานวิจัย การเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในการอานบทความวิชาการและอ่ืน ๆ 

-ไมมี- 
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มคอ.3        
มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมี

การดําเนินการ ดังนี้  
-ไมมี- 

6.3 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก การผนวกเอาศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินไวในการเรียนการสอน  
       มี 

มีการนําความรูและประสบการณจากการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยมีการดําเนินการ ดังนี้ 

ใชทฤษฎีกรุปสมมาตรสองมิติพัฒนาลวดลายผาไหมมัดหม่ี เพ่ือพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินเมือง
บุรีรัมย 

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 
-งานเดี่ยวสําหรับการ
นําเสนองานวิชาการ
ทางดานพีชคณิต 

- เอกสารการสอน 
- มคอ. 3 

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 

2 
 
 

 

ความรูพ้ืนฐาน 3 -บรรยาย 
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห 

-เอกสารการสอน ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 

3 การดําเนินการทวิภาค  3 -บรรยาย 
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห 

-เอกสารการสอน 
 

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 

4 ก่ึงกรุป 
 

3 -บรรยาย 
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห 

-เอกสารการสอน 
 

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 

5 กรปุ 3 -บรรยาย 
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห 

-เอกสารการสอน 
 

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 

6 
 

กรุปวัฏจักร 3 -บรรยาย 
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห 

-เอกสารการสอน 
 
 

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 
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มคอ.3        
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด จาํนวน*  

(ช่ัวโมง) 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน 
ส่ือการเรียนรูท่ีใช ผูสอน 

7 กรุปการเรียงสับเปลี่ยน 3 -บรรยาย 
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห 

-สื่ออิเล็กทรอนิกส
ในการนําเสนอ
ผลงาน 

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 

8 กรุปยอย และกรุปยอยปกติ 3 -บรรยาย 
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห 

-สื่ออิเล็กทรอนิกส
ในการนําเสนอ
ผลงาน 

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 

9 สอบกลางภาคเรียนตามตารางสอบของมหาวิทยาลัย 

10 โอโมมอรฟซมึ และไอโซมอรฟ
ซึม 

3 -บรรยาย 
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห 
 
 

-เอกสารการสอน 
 
 

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 

11 ริง 
 

3 -บรรยาย 
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห 

-เอกสารการสอน 
 

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 

12 อินทิกรัลโดเมน 
 

3 -บรรยาย 
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห 

-เอกสารการสอน 
 

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 

13 ฟลด 3 -บรรยาย 
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห 

-เอกสารการสอน 
 

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 

14 -คุณสมบัติเบื้องตนของฟลด 3 -บรรยาย 
-มอบหมายงานเปน
การบานใหคิด
วิเคราะห 
 

-เอกสารการสอน 
 

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 
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มคอ.3        
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด จาํนวน*  

(ช่ัวโมง) 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน 
ส่ือการเรียนรูท่ีใช ผูสอน 

15 -การนําเสนองานวิชาการ (งาน
เดี่ยว) 

3 -นําเสนอบทความ
วิชาการ 

-สื่ออิเล็กทรอนิกส
ในการนําเสนอ
ผลงาน 

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 

16 -การนําเสนองานวิชาการ (งาน
เดี่ยว) 
-ทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา 

3 -นําเสนอบทความ
วิชาการ 

-สื่ออิเล็กทรอนิกส
ในการนําเสนอ
ผลงาน 

ผศ.สําคัญ ฮอ
บรรทัด 

17-18 สอบปลายภาคเรียนตามตารางสอบของมหาวิทยาลัย 

 
2.แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนของการประเมิน 
3.3 -สังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน 

 
1-16 10% 

3.3 -วัดและประเมินผลจากบทความทาง
วิชาการของนักศึกษาท่ีไดจากคนควาความรู
พ้ืนฐานและสามารถนํามาวิเคราะหพรอมท้ัง
ประยุกตเขากับสถานการณและเขียนเปน
บทความได รวมถึงการนําเสนอองคความรู
และขอคิดเห็นผานการนําเสนอหนาหอง 

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 
ปุณศยา พัฒนางกูร (2555). พีชคณิตนามธรรมเบ้ืองตน (Elementary of Abstract Algebra). สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กรงุเทพฯ 

นพพร ธนะชัยขันธ (2542). ทฤษฎีกลุม (Group Theory).  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย 

กัลยาณี  ธาระสืบ (2529). พีชคณิตแผนใหม 2 (Modern Algebra 2). มหาวิทยาลัยรามคําแหง, กรงุเทพฯ 

2.เอกสารและขอมูลสําคัญ 
2.1  1TUwww.google.co.th U1T 

         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. การพัฒนาลวดลายมัดหม่ีบนกรุปสมมาตรสองมิติ 

 4.2 งานบริการวิชาการ 
     -ไมมี- 

 4.3 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
     ใชทฤษฎีกรุปพัฒนาและอนุรักษผาไทยพ้ืนเมืองจังหวัดบุรีรัมย 

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 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 


	หมวดที่ 1ข้อมูลทั่วไป
	หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
	หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

	แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา (Curriculum Mapping)
	หัวข้อย่อยเป็นอักษรตัวบางหมายถึงความรับผิดชอบรอง
	6. ภารกิจอื่น ๆ ที่นำมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน

	หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

