รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย
คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชา คณิตศาสตร
Faculty of Science Mathemetic
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหนวยกิต

รหัสวิชา 4091101
3 หนวยกิต

ชื่อรายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน
3(3-0-6)
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 สําหรับ  หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
(คณิตศาสตร)
สําหรับ  หลายหลักสูตร
3.2  ประเภทของรายวิชา
 ศึกษาทั่วไป
 วิชาเฉพาะ
กลุมวิชา  แกน  เอกบังคับ  เอกเลือก
 วิชาเลือกเสรี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผศ.วชิรารักษ โอรสรัมย
4.2 อาจารยผูสอน
ผศ.สําคัญ ฮอบรรทัด
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ปการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่  1  2 ชั้นปที่เรียน ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ชั้น อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
ภาคการศึกษาที่  1  2 ปการศึกษา 2561

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

มคอ.3
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุง หมายของรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษามีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในหลักการ ทฤษฎี ตามเนื้อหาของรายวิชา
3. เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่จะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฎีใน
ศาสตรเฉพาะ
4. เพื่อใหนักศึกษาสามารถคิดวิเคราหอยางเปนระบบและมีเหตุผลตามหลักการและวิธีการทางคณิตศาสตร
5. เพื่อใหนักศึกษานําความรูทางคณิตศาสตรไปประยุกตกับสถานการตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะสม
6. มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่หลากหลายไดอยางถูกตองและเพื่อ
นําไปสูการสรางนวัตกรรม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและความรูใหทันยุคสมัย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
คณิตศาสตรพื้นฐาน จํานวนจริง เลขยกกําลัง ราก นิพจนพีชคณิต พหุนามการแยกตัวประกอบ สมการ อสมการ
ระบบพิกัดฉาก กราฟเสนตรงระบบสมการเสนตรงสองตัวแปร กราฟอสมการเสนตรงสองตัวแปร ฟงกชันและสัญลักษณ
ของฟงกชัน ฟงกชันพหุนาม พีชคณิตของฟงกชัน ฟงกชันเอกโปเนนเชียล ลอการิทึม กราฟของฟงกชันเอกโปแนนเชียล
ลอการิทึม ฟงกชันลอการิทึมธรรมชาติ สมบัติลอการิทึม
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม (ถามี)

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

48 ชั่วโมงตอภาคารศึกษา

ไมมี

ไมมี

ไมมี

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
1 อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาที่หนาหองทํางานและในกลุม facebook
2 นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาหรือมาพบตามนัด
1

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.3 มีจิตสํานึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ

2. ความรู
ความรูที่ตองไดรับ
2.1 มีความรู ความเขาใจใน
หลักการ ทฤษฎี ทางคณิตศาสตร

วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการ
วิธีการประเมินผล
เรียนรู
1. ความตรงตอเวลา
1.ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน
2.ประเมินจากผลงาน
2. มอบหมายงานแลวให
นักศึกษาตระหนักในการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพโดยการไมคัดลอก
งานของคนอื่นมาเปนของตนเอง
โดยประเมินผลจากการสุมตรวจ
การบานอยางนอย 2 ครั้งในภาค
เรียน
วิธีการสอน
ศึกษาเอกสารประกอบการสอน
บรรยาย
ทําแบบฝกหัดตามใบงาน
ศึกษาเอกสารประกอบการสอน
บรรยาย
ทําแบบฝกหัดตามใบงาน

1.
2.
3.
2.2 มีความรูพื้นฐานทาง
1.
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่จะ 2.
นํามาอธิบายหลักการและทฤษฎีใน 3.
ศาสตรเฉพาะ
3. ทักษะทางปญญา
ทักษะทางปญญาทีต่ อ งพัฒนา
วิธีการสอน
3.1 สามารถคิดวิเคราหอยางเปน 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน
ระบบและมีเหตุผลตามหลักการ
2. บรรยาย
และวิธีการทางคณิตศาสตร
3. ทําแบบฝกหัดตามใบงาน
3.2 นําความรูทางคณิตศาสตรไป 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน
ประยุกตกับสถานการตาง ๆ ได
2. บรรยาย
ถูกตองเหมาะสม
3. ทําแบบฝกหัดตามใบงาน
3.3 มีความใฝรู สามารถวิเคราะห นักศึกษาคนควาความรูและสามารถ
และสังเคราะหความรูจาก
นํามาวิเคราะหพรอมทั้งประยุกตเขา
แหลงขอมูลตาง ๆ ที่หลากหลายได กับสถานการณและเขียนเปน
อยางถูกตองและเพื่อนําไปสูการ
บทความเพื่อนําเสนอหนาชั้นเรียน
สรางนวัตกรรม

1.
2.
3.
1.
2.
3.

วิธีการประเมินผล
ตรวจสอบจากการทําแบบฝกหัด
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
ตรวจสอบจากการทําแบบฝกหัด
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

วิธีการประเมินผล
1. ตรวจสอบจากการทําแบบฝกหัด
2. สอบกลางภาค
3. สอบปลายภาค
1. ตรวจสอบจากการทําแบบฝกหัด
2. สอบกลางภาค
3. สอบปลายภาค
สังเกตการนําเสนองานหนาชั้นเรียน

มคอ.3
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
วิธีการสอน
และความรับผิดชอบที่ตองการ
พัฒนา
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
วิธีการสอน
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองพัฒนา
-

วิธีการประเมินผล

วิธีการประเมินผล

6. ภารกิจอื่น ๆ ที่นํามาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน
6.1 ผลงานวิจัย
ไมมี
มีการนําความรูและประสบการณจากผลงานวิจัยมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดําเนินการ ดังนี้
.............................................................. ไมมี...................................................................
6.2 งานบริการวิชาการ ไดแก การจัดโครงการฝกอบรม การเปนวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเปน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ การเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานวิจัย การเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการอาน
บทความวิชาการและอื่น ๆ
.............................................................. ไมมี...................................................................
มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดําเนินการ ดังนี้
.............................................................. ไมมี...................................................................
6.3 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก การผนวกเอาศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นไวในการเรียนการสอน เชน การสอนโดย
ยกตัวอยางสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตตามวิถีพื้นบาน การอางอิงถึงเครื่องมือพื้นบาน วัตถุดิบที่ใชในการผลิตที่มีเฉพาะใน
ทองถิ่น ภูมิปญญาพื้นบานภาคเหนือ และอื่น ๆ
.............................................................. ไมมี...................................................................
มีการนําความรูและประสบการณจากการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการ
ดําเนินการ ดังนี้
.............................................................. ไมมี...................................................................
6.4 ทรัพยากรหรือวิธีการใชในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ตัวอยางเชน การใช text book การใชบทความวิจัย/ บทความภาษาอังกฤษ การเขาถึง website ที่เกี่ยวของ เปนตน
.............................................................. ไมมี...................................................................
1

มคอ.3
มีการนําความรูและประสบการณจากการนําทรัพยากรมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดําเนินการ ดังนี้
.............................................................. ไมมี...................................................................
6.5 การบรรยายโดยมีผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก เรื่องที่บรรยาย/ ชื่อ
และสังกัดของวิทยากร/ วัน/เวลา/สถานที่บรรยาย
.............................................................. ไมมี...................................................................
6.6 การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา ชื่อของหนวยงาน /วัน/เวลาดูงาน
.............................................................. ไมมี...................................................................
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชัว่ โมง/
ผูสอน
3

2

ชี้แจงรายวิชา
วิธีการเรียนการสอน
การวัดผลและประเมินผล
บทที่ 1 จํานวนจริง
- จํานวนจริง
- เลขยกกําลัง

3

- ราก

3

4

บทที่ 2 พหุนามและการแยกตัวประกอบ
- นิพจนพีชคณิต

3

1

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช
1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน
2. บรรยาย
3. ทําแบบฝกหัด
ตามใบงาน
1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน
2. บรรยาย
3. ทําแบบฝกหัด
ตามใบงาน
1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน
2. บรรยาย
3. ทําแบบฝกหัด
ตามใบงาน
1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน
2. บรรยาย
3. ทําแบบฝกหัด
ตามใบงาน

การพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา
1 2 3 4 5
 

 

 

 

2
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชัว่ โมง/
ผูสอน

5

- อนุกรมการแยกตัวประกอบ

3

6

- สมการและอสมการ

3

7

บทที่ 3 ระบบสมการเชิงเสน 2 ตัวแปร
- ระบบพิกัดฉาก

3

8

- กราฟเสนตรง

3

9
10

11

- ระบบสมการเสนตรงสองตัวแปร
- กราฟอสมการเสนตรงสองตัแปร
บทที่ 4 ฟงกชันและสัญลักษณของฟงกชัน
- ฟงกชันและสัญลักษณของฟงกชัน
- ฟงกชันพหุนาม

สอบกลางภาค
3

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

การพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา
1 2 3 4 5

1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน
2. บรรยาย
3. ทําแบบฝกหัด
ตามใบงาน
1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน
2. บรรยาย
3. ทําแบบฝกหัด
ตามใบงาน
1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน
2. บรรยาย
3. ทําแบบฝกหัด
ตามใบงาน
1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน
2. บรรยาย
3. ทําแบบฝกหัด
ตามใบงาน

 

1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน
2. บรรยาย

  

 

 

 


ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน
พรอมบรรยายและ
มอบหมายงานให
นักศึกษาโดยการยก
กรณีศกึ ษาแลวให
นักศึกษานําเสนอ
หนาชั้นเรียน
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มคอ.3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชัว่ โมง/
ผูสอน
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1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน
2. บรรยาย
3. ทําแบบฝกหัด
ตามใบงาน
1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน
2. บรรยาย
3. ทําแบบฝกหัด
ตามใบงาน
1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน
2. บรรยาย
3. ทําแบบฝกหัด
ตามใบงาน
1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน
2. บรรยาย
3. ทําแบบฝกหัด
ตามใบงาน
นําเสนอหนาชั้น

3

นําเสนอหนาชั้น
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- พีชคณิตของฟงกชัน

3

13

บทที่ 5 ฟงกชันลอการิทึมและฟงกชันเลขชี้กําลัง
- ฟงกชันลอการิทึมและฟงกชันเลขชี้กําลัง

3

14

- กราฟของ ฟงกชันลอการิทึมและฟงกชันเลขชี้กําลัง
- ฟงกชันลอการิทึมธรรมชาติ

3

15

- สมบัติลอการิทึม

3

16

นักศึกษานําเสนองานที่ไดคนควาเรื่องการประยุกตใช
คณิตศาสตพื้นฐานทําใหเกิดชิ้นงาน
นักศึกษานําเสนองานที่ไดคนควาเรื่องการประยุกตใช
คณิตศาสตพื้นฐานทําใหเกิดชิ้นงาน

17
18

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

การพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา
1 2 3 4 5

 

 

 

 

สอบปลายภาค

หมายเหตุ การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1 = คุณธรรม จริยธรรม
2 = ความรู
3 = ทักษะทางปญญา
4 = ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5 = ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
4
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ที่

ผลการเรียนรู*

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการประเมิน

1. ความตรงตอเวลา
2. มอบหมายงานแลวใหนักศึกษา
ตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพโดยการไมคัดลอกงานของ
คนอื่นมาเปนของตนเองโดย
ประเมินผลจากการสุมตรวจ
การบานอยางนอย 2 ครั้งในภาค
เรียน
1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน
2. บรรยาย
3. แกโจทยปญหาในชั้นเรียน
4. สนทนาซักถาม
5. ทําแบบฝกหัดตามใบงาน

ตลอดภาคการศึกษา
สัปดาหที่ 8,15

15%

ตลอดภาคการศึกษา
สัปดาหที่ 9,18

20%

มีความรูพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ที่จะนํามาอธิบายหลักการ
และทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ

1.
2.
3.
4.
5.

ศึกษาเอกสารประกอบการสอน
บรรยาย
แกโจทยปญหาในชั้นเรียน
สนทนาซักถาม
ทําแบบฝกหัดตามใบงาน

ตลอดภาคการศึกษา
สัปดาหที่ 9,18

20%

สามารถคิดวิเคราหอยางเปน
ระบบและมีเหตุผลตาม
หลักการและวิธีการทาง
คณิตศาสตร

1.
2.
3.
4.
5.

ศึกษาเอกสารประกอบการสอน
บรรยาย
แกโจทยปญหาในชั้นเรียน
สนทนาซักถาม
ทําแบบฝกหัดตามใบงาน

ตลอดภาคการศึกษา
สัปดาหที่ 9,18

20%

นําความรูทางคณิตศาสตรไป
ประยุกตกับสถานการณตาง
ๆ ไดถูกตองและเหมาะสม

1.
2.
3.
4.
5.

ศึกษาเอกสารประกอบการสอน
บรรยาย
แกโจทยปญหาในชั้นเรียน
สนทนาซักถาม
ทําแบบฝกหัดตามใบงาน

ตลอดภาคการศึกษา
สัปดาหที่ 9,18

20%

มีจิตสํานึกและตระหนักใน
การปฏิบัติตาจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
1

มีความรู ในหลักการและ
ทฤษฏีทางคณิตศาสตร
2

3

4

5

5

มคอ.3
ที่

ผลการเรียนรู*

วิธีการประเมิน

มีความไฝรู สามารถวิเคราะห มอบหมายงานใหนกั ศึกษาคนควา
และสังเคราะหความรูจาก
การประยุกตใชแคลคูลัสทําใหเกิด
แหลงขอมูลตาง ๆ ที่
ชิ้นงาน
6
หลากหลายไดอยางถูกตอง
และเพื่อนําไปสูการสราง
นวัตกรรม
เกณฑการประเมินผล
81 % ขึ้นไป
ระดับคะแนน A
75 – 80 %
ระดับคะแนน B+
69 – 74 %
ระดับคะแนน B
63 – 68 %
ระดับคะแนน C+

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการประเมิน

สัปดาหที่ 16,17

5%

57 – 62 %
51 – 56 %
45 – 50 %
ต่ํากวา 44 %

ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
วชิรารักษ โอรสรัมย. (2560). คณิตศาสตรพื้นฐาน. สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
2.1 www.google.co.th
2.2 หองสมุดสาขาวิชาคณิตศาสตร
............2.3 facebook ชื่อกลุม อ.วชิรารักษ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ไมมี
4. ภารกิจอื่น ๆ ที่นํามาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน
ไมมี
4.1 ผลงานวิจัย
ไมมี
4.2 งานบริการวิชาการ
ไมมี
4.3 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไมมี
5. ทรัพยากรหรือวิธีการใชในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ไมมี
6
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6. การบรรยายโดยผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก
ไมมี
7. การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา
ไมมี
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใชแบบประเมินผลการสอนของทางมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษาเขาไปประเมินในระบบ
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ใชแบบประเมินผลการสอนของทางมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษาเขาไปประเมินในระบบ
3. การปรับปรุงการสอน
ในการเรียนการสอนบูรณการรวมกับ learning by doing (เรียนรูและฝกปฏิบัติไปดวย) โดยใหผูเรียนพยายาม
คนควาแบบฝกหัดจากแหลงอื่นเพิ่มเติม
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
มีการวัดผลคะแนนตามที่ระบุไวในแผนการประเมินผลการเรียนรู และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษามีการประเมินความ
สอดคลองของเนื้อหาที่สอนกับแบบทดสอบโดยนักศึกษาทุกรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําขอเสนอแนะของนักศึกษามาพิจารณาและคิดแนวทางในการปรับปรุงปการศึกษาตอไป

ลงชื่อ: _________________________________
( นายสําคัญ ฮอบรรทัด )
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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