
แบบ มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

รายละเอียดของรายวิชาหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชา เพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งแต่ละรายวิชา 
จะกำหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชาแนวทางการ
ปลูกฝังทักษะต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จตาม
จุดมุ่งหมาย รายวิชามีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนวิธีการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลในรายวิชาตลอดจนหนังสืออ้างอิงที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้นอกจากนี้ยังกำหนด
ยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

 
ประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้ 

หมวดที1่ ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที2่ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
หมวดที3่ ลักษณะและการดำเนินการ 
หมวดที4่ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
หมวดที5่  แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดที6่  ทรัพยากรประกอบการเรียน 
หมวดที7่ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ Faculty of Science Mathemetic 

 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
 

1. รหัสและชื่อวิชา      รหัสวิชา 4093609   ชื่อรายวิชาการสร้างต้นแบบและ
การจำลองสถานการณ์ 

2. จำนวนหน่วยกิต     3 หน่วยกิต     3(3-0-6) 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตัวเอง) 
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 

           3.1 สำหรับ    หลักสูตรวทยาศาสตรบัณฑิต      
                                 (คณิตศาสตร์)     

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) หมู่ 
1 และ หมู่ 2 

                สำหรับ    หลายหลักสูตร 



          3.2  ประเภทของรายวิชา  ศึกษาท่ัวไป 

  วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา  แกน  เอกบังคับ  เอกเลือก 
  วิชาเสร ี

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

                อาจารย์สมภพ กาญจนะ 
4.2 อาจารย์ผู้สอน 

                อาจารย์วิชญาพร  จันทะนัน 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 

ภาคเรียนที่   1   2    ชั้นปีที่เรียน ชั้นปีที่ 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนPre-requisite) (ถ้ามี) 

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

ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 

          อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

ไม่มี 
 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
    1. มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและส่วนรวมแสดงออกถึงความมีวินัย ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
    2. มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสามารถนำหลักการทฤษฎีไปประยุกต์เพ่ือดำรงชีวิตได้
อย่างเหมาะสมกับสภาวะสังคมปัจจุบัน 
    3. มีความสามารถในการวางแผนแก้ปัญหาและเลือกแนวทางการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
    4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ที่เป็นพื้นฐานเพียงพอที่จะไปศึกษาในระดับสูงต่อไป 
    5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ สามารถนำ
ชีวิตประจำวันได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    2.1 เพ่ือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของ
ตนเองที่มีอยู่เดิมและสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่จะได้รับในรายวิชาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีความเข้าใจมีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 



    2.2 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนข้าใจเกี่ยวกับความรู้ 
คณิตศาสตร์เพ่ือเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 
 

1. คำอธิบายรายวิชา(Course Description) 
           การสร้างและการวิเคราะห์ต้นแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง
ต้นแบบของปัญหา การหคำตอบของปัญหาการจำลองสถานการณ์ การวิเคราะห์ผลลัพธ์ 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม(ถ้ามี) การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

48 ชั่วโมง ไม่มี ไม่มี 96 ชั่วโมง 
3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษา 

           ประมาณ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือมากกว่าในช่วงเวลาที่ผู้สอนกำหนด(Office hours) หรือ
ช่วงเวลาอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม ณ ห้องพักอาจารย์ผู้สอนชั้น 1 อาคาร 5 ห้อง 511 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

หมวด 
วิชา 

รหัสและ 
ชื่อ 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  
  
  

2. ด้านความรู้ 
 

3.ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 
 

2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

4093603 
การสร้าง
ต้นแบบและ
การจำลอง
สถานการณ ์

                   



 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   1.2 มีระเบียบวินัย 

- ชี้แจงนักศึกษาในการเข้า 
  เพ่ือให้รับทราบข้อตกลงร่วมกัน 

- วัดและประเมินผลจากการ  
   ตรวจสอบการตรงต่อเวลาใน 
   การเข้าเรียน 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความรู้ในหลักการและ
ทางคณิตศาสตร์ 

-สอนแบบบรรยาย - ประเมินจากการสอบเนื้อหา 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง 
ระบบและมีเหตุผลตามหลักการ 
และวิธีการทางคณิตศาสตร์ 
   3.2 นำความรู้ทางคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ 
ถูกต้องและเหมาะสม 
   3.3 มีความใฝ่รู้ สามารถ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่
หลากหลายอย่างถูกต้องและเพ่ือ
นำไปสู่นวัตกรรม 
 

- สอนแบบบรรยาย 
- สร้างชิ้นงานเป็นบทความ  
  วิชาการ 

- ประเมินผลจากการสอบวัด 
  ความรู้ในเนื้อหาที่เรียน 
- วัดและประเมินผลจากบทความ 
  ทางวิชาการของนักศึกษาที่ได้ 
  จากค้นคว้าความรู้พ้ืนฐานและ 
  สามารถนำมาวิเคราะห์พร้อมทั้ง 
  ประยุกต์กับสถานการณ์และ 
  เขียนเป็นบทความได้ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- - 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 สามารถประยุกต์ความรู้
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการ
วิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหานำเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

- นำเสนอผลงาน - วัดและประเมินผลจากชิ้นงาน 
  

 
6. ภารกิจอ่ืน ๆ ที่นำมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 

6.1 ผลงานวิจัย 
-ไม่มี- 



มีการนำความรู้และประสบการณ์จากผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมี
การดำเนินการดังนี้ 

-ไม่มี- 
6.2 งานบริการวิชาการได้แก่การจัดโครงการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย การเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานวิจัย การ
เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความวิชาการและอ่ืน ๆ 

-ไม่มี- 
มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ

สอนโดยมีการดำเนินการ ดังนี้  
-ไม่มี- 

6.3 งานทำนุบำรุงศิลป์วัฒนธรรมได้แก่ การผนวกเอาศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ในการเรียนการสอน 
เช่น การ สอนโดยยกตัวอย่างสิ่งที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตตามวิถีพ้ืนบ้าน การอ้างอิงถึงเครื่องมือพื้นบ้าน 
วัตถุดิบ การผลิตที่มีเฉพาะในท้องถิ่น ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านภาคเหนือ และอ่ืน ๆ 

-ไม่มี- 
มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการทำนุบำรุงศิลป์วัฒนธรรมมาใช้ในกาธรรม

พัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 
-ไม่มี- 

6.4 ทรัพยากรหรือวิธีการใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ตัวอย่างเช่น การใช้ text 
book การใช้บทความวิจัย/ บทความภาษาอังกฤษ การเข้าถึงwebsite ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

-ไม่มี- 
มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการนำทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

โดยมีดำเนินการ ดังนี้ 
-ไม่มี- 

6.5 การบรรยายโดยมีผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเรื่อง
ที ่บรรยาย/ ชื่อและสังกัดของวิทยากร/ วัน/เวลา/สถานที่บรรยาย 

-ไม่มี- 
6.6 การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชาชื่อของหน่วยงาน /วัน/เวลาดูงาน 

-ไม่มี- 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.แผนการสอน 
สัปดาห์ 

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน* 

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการ

เรียนกา 
สอน 

สื่อการเรียนรู้ ผู้สอน 
 

1 -ชี้แจงรายวิชา 
-วิธีการเรียนการสอน 

3 -บรรยาย -เอกสารการสอน 
-มคอ. 3 

อาจารย์วัชระ  
วงศา 



-การวัดและประเมินผล
  
 

2 - การเริ่มสร้างต้นแบบ 3 -บรรยาย -เอกสารการสอน อาจารย์วัชระ วงศา 
3 - ตัวแบบที่กำลังพัฒนา 3 -บรรยาย -เอกสารการสอน อาจารย์วัชระ วงศา 
4 - การตรวจสอบตัวแบบ 3 -บรรยาย -เอกสารการสอน อาจารย์วัชระ วงศา 
5 - ตัวแบบต่อเนื่อง 3 -บรรยาย -เอกสารการสอน อาจารย์วัชระ วงศา 
6 - ตัวแบบไม่ต่อเนื่อง 3 -บรรยาย -เอกสารการสอน อาจารย์วัชระ วงศา 
7 -ทบทวนหัวข้อในสัปดาห์

ที2-6 
3 -บรรยาย 

-มอบหมาย
งานกลุ่ม 

-เอกสารการสอน อาจารย์วัชระ วงศา 

8 -หัวข้อในสัปดาห์ที่2-6 3 -นำเสนอ
งานกลุ่ม 

-สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ในการนำเสนอ 
ผลงาน 

อาจารย์วัชระ วงศา 

9 สอบกลางภาคเรียนตามตารางสอบของมหาวิทยาลัย 
10 -ความเป็นคาบ 3 -บรรยาย -เอกสารการสอน 

 
อาจารย์วัชระ วงศา 

11 -การสร้างต้นแบบของ
อัตราการเปลี่ยนแปลง 

3 -บรรยาย -เอกสารการสอน อาจารย์วัชระ วงศา 

12 -การสร้างรูปแบบและ
ต้นแบบของปัญหา 

3 -บรรยาย -เอกสารการสอน อาจารย์วัชระ วงศา 

13 -การหาคำตอบของ
ปัญหาการจำลอง
สถานการณ์ 

3 -บรรยาย -เอกสารการสอน อาจารย์วัชระ วงศา 

14 -การวิเคราะห์ผลลัพธ์ 3 -บรรยาย -เอกสารการสอน อาจารย์วัชระ วงศา 
15 -ทบทวนเนื้อหาสัปดาห์

ที-่14 
3 -บรรยาย 

-มอบหมาย
งานให้ 
สร้างชิ้นงาน
เป็น 
บทความ
วิชาการ 

-เอกสารการสอน อาจารย์วัชระ วงศา 

16 -เนื้อหาสัปดาห์ที่10-14 3 -นำเสนอ
บทความ 
วิชาการ 

-สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ในการนำเสนอ 
ผลงาน 

อาจารย์วัชระ วงศา 

17-18  สอบปลายภาคเรียนตามตารางสอบของมหาวิทยาลัย 



 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 
1 - ตรวจสอบการตรงต่อเวลาใน

การเข้าเรียน 
1-16 15% 

2,3,5 - วัดและประเมินผลจากบทความ
ทางวิชาการของนักศึกษาที่ได้
ค้นคว้าพ้ืนฐานและสามารถนำมา
วิเคราะห์และประยุกต์ให้เข้ากับ
สถานการณ์และเขียนบทความได้ 
- ประเมินพฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม 
- ประเมินจากชิ้นงานของ
นักศึกษา 

8 และ 16 25% 

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

รวม 100% 
 

3. เกณฑ์การประเมินผล 
 

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

70-74 B 
60-69  C+ 

50-59 C 
40-49  D+ 

30-39 D 
0-29 F 

งานไม่สมบูรณ์, ขาดสอบปลายภาค I 

 

 

 

 



 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

2. ตำราและเอกสารหลัก 
          -  ธีรวัฒน ์ นาคะบุตร.(2546).ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์.สถาบันราชภัฏนครปฐม:นครปฐม 
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

2.1  www.google.co.th 
         2.2  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

 -ไม่มี- 
4. ภารกิจอื่น ๆ ที่นำมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน   

 4.1 ผลงานวิจัย 
     -ไม่มี- 

 4.2 งานบริการวิชาการ 
     -ไม่มี- 

 4.3 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
     -ไม่มี- 

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

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

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

http://www.google.co.th/


5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      นำข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ข้อ 1 และ ข้อ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการสอน 

 
ลงชื่อ:   _________________________________ 

         (นางสาววิชญาพร  จนัทะนัน) 
                  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน 
                  วันที่ 6 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 
 


