รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย
คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชา คณิตศาสตร
Faculty of Science Mathemetic
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหนวยกิต

รหัสวิชา 4091201
3 หนวยกิต

ชื่อรายวิชา หลักการคณิตศาสตร
3(3-0-6)
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ 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.วชิรารักษ โอรสรัมย
ผศ.ดร.สาธิต ผลเจริญ
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
ภาคการศึกษาที่  1  2 ปการศึกษา 2558

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายรายวิชา
เพื่อใหนกั ศึกษามีความรูความเขาใจเนื้อหาตามหัวขอในคําอธิบายรายวิชา สามารถนําความรูในรายวิชาไป
ประยุกตในการแกปญหาโจทยที่เกี่ยวของไดงายขึ้น สามารถคนควาความรูไดจากระบบอินเทอรเน็ต หรือ
คอมพิวเตอรได และเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาคณิตศาสตรชั้นสูงตอไปได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนกั ศึกษาเขาใจในเนือ้ หาไดดีขึ้น และแกปญ
 หาไดงายขึ้น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ตรรกศาสตรเชิงสัญลักษณ และระเบียบวิธีการพิสจู นโดยใชแบบจากหัวขอ เซต ความสัมพันธ ฟงกชัน และ
ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
การฝกปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
32 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ไมมี
ไมมี
3 ชั่วโมงตอสัปดาห
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุมตามตองการ โดยกําหนดไว 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
บรรยาย

สอนเสริม

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตยและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
1.1.2 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยายพรอมยกตัวอยาง กรณีศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวของ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินผลพฤติกรรมการเขาหองเรียน
1.3.2 ประเมินผลการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรู ความเขาใจในหลักการ ทฤษฎี

2.1 วิธีการสอน
2.1.1 ศึกษาเอกสารประกอบการสอน
2.1.2 บรรยาย ผูสอนบรรยายแนวคิด ทฤษฏีเพื่อสรางพื้นฐานความรู
2.2 วิธีการประเมินผล
2.2.1 สังเกตพฤติกรรม
2.2.2 การสอบขอเขียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณโดยใชหลักการที่ไดเรียนมา
3.1.2 สามารถแกไขปญหาไดโดยนําหลักการตางๆ มาอางอิงอยางมีเหตุผล
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 สอนแบบตั้งคําถาม
3.2.2 แกโจทยปญ
 หา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การสอบขอเขียน
3.3.2 สังเกตการอภิปรายแสดง ความคิดเห็น การตอบคําถาม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
4.1.2 มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองและของผูอื่น
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานกลุมและนําเสนอ
4.2.2 จัดใหผเู รียนเขารวมในกิจกรรมกลุม และฝกการทํางานรวมกันได
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
4.3.2 การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 สามารถใชเทคโนโลยี สารสนเทศในการเก็บขอมูลนําเสนอและสามารถเลือกรูปแบบการ
นําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 นําเสนอผลงานศึกษาคนควาเปนรายบุคคลและกลุมโดยใชสื่ออิเลคทรอนิกส
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 การใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการนําเสนอผลงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
1. แผนการสอน
สัปดา
หที่
1

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง/ผูสอน

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

การพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา
1 2 3 4 5 6

บทที่ 1 โครงสรางคณิตศาสตร
1.1 ธรรมชาติของคณิตศาสตร
1.2 ประโยชนและคุณคาของคณิตศาสตร
1.3 โครงสรางของคณิตศาสตร
1.4 ระบบคณิตศาสตร
บทที่ 2 ตรรกศาสตรสัญลักษณเบื้องตน
2.1 ประพจนเชิงเดี่ยวและประพจนเชิง
ประกอบ
2.2 การสมมูลเชิงตรรกศาสตร การนิเสธเชิง
ตรรกศาสตร และสัจนิรันดร

3

บรรยาย/ปฏิบัติและ  
เรียนรูรวมกัน

3

บรรยาย/ปฏิบัติและ
เรียนรูรวมกัน



3

2.3 การใหเหตุผลที่สมเหตุสมผล
2.4 ประพจนบงปริมาณ
2.5 การใหเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย

3

บรรยาย/ปฏิบัติและ
เรียนรูรวมกัน

 

4

บทที่ 3 การใชตรรกศาสตรพิสูจนในวิชา
คณิตศาสตร
3.1 การพิสูจนประโยคที่อยูในรูปแบบ

3

บรรยาย/ปฏิบัติและ
เรียนรูรวมกัน



2

pq

3.2 การพิสูจนประโยคที่อยูในรูปแบบ
pq

3.3 การพิสูจนประโยคที่อยูในรูปแบบ
p  q  r 
หมายเหตุ การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1 = คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
2 = ความรู
3 = ทักษะทางปญญา
4 = ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5 = ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 = ทักษะพิสัย



สัปดา
หที่
5

6

7

8
9
10
11

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง/ผูสอน

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

3.4 การพิสูจนประโยคที่อยูในรูปแบบ
3
บรรยาย/ปฏิบัติและ
p  q  r 
เรียนรูรวมกัน
3.5 การพิสจู นประโยคที่อยูในรูปแบบ
 p  q  r
3.6 การพิสจู นโดยการหาขอขัดแยงหรือ
ทางออม
3.7 ขอความที่สมมูลกัน
3
บรรยาย/ปฏิบัติและ
เรียนรูรวมกัน
3.8 การพิสูจน x  px 
3.9 การพิสูจน  x  px 
3.10 การพิสูจนวาเปนเท็จโดยการ
3
บรรยาย/ปฏิบัติและ
ยกตัวอยางคาน
เรียนรูรวมกัน
3.11 การพิสูจนโดยวิธีอุปนัยเชิง
คณิตศาสตร
สอบกลางภาค
บทที่ 4 ทฤษฎีเซตเบื้องตน
3
บรรยาย/ปฏิบัติและ
4.1 เซตและเซตยอย
เรียนรูรวมกัน
4.2 การดําเนินการบนเซต
4.3 กฎทางพีชคณิตของเซต
3
บรรยาย/ปฏิบัติและ
4.4 การประยุกตเกี่ยวกับจํานวนสมาชิตของ
เรียนรูรวมกัน
เซต
บทที่ 5 ระบบจํานวนจริง
3
บรรยาย/ปฏิบัติและ
5.1 เซตของจํานวนจริง
เรียนรูรวมกัน
5.2 สมบัติของจํานวนจริง
หมายเหตุ การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1 = คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
2 = ความรู
3 = ทักษะทางปญญา
4 = ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5 = ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 = ทักษะพิสัย

การพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา
1 2 3 4 5 6


 

















สัปดา
หที่

จํานวน
ชั่วโมง/ผูสอน

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

3

14

5.3 เสนจํานวน คาสัมบูรณ และการแก
อสมการ
บทที่ 6 ระบบจํานวนเชิงซอน
6.1 จํานวนเชิงซอน
6.2 สมบัติของจํานวนเชิงซอน

15

6.3 จํานวนเชิงซอนในรูปแบบของคูอันดับ

3

บรรยาย/ปฏิบัติและ
เรียนรูรวมกัน
บรรยาย/ปฏิบัติและ
เรียนรูรวมกัน
บรรยาย/ปฏิบัติและ
เรียนรูรวมกัน
บรรยาย/ปฏิบัติและ
เรียนรูรวมกัน

12
13

16

หัวขอ/รายละเอียด

6.4 จํานวนเชิงซอนในรูปแบบทางตรีโกณ
6.5 รากของจําวนเชิงซอน
การสอบปลายภาค
รวม

3
3

3

48

การพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา
1 2 3 4 5
















 

ชั่วโมง

หมายเหตุ การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1 = คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
2 = ความรู
3 = ทักษะทางปญญา
4 = ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5 = ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 = ทักษะพิสัย



2. แผนประเมินผลการเรียนรู
ลําดับที่
วิธีการประเมิน
สัปดาหที่ประเมิน
1
สอบกลางภาค
8
สอบปลายภาค
16
2
แบบฝกหัด/งาน
ทุกสัปดาหทมี่ ีการเรียน
การสอน
3
การเขาเรียน

สัดสวนของการประเมิน
30%
40%
20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
หนังสือหลักการคณิตศาสตร
2. เอกสาร แหลงเรียนรูและขอมูลแนะนํา
หองสมุดสาขาวิชาคณิตศาสตร

หมวดที่ 7 การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนักศึกษา ไดนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาจาก
การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
การสังเกตพฤติกรรมของผูเ รียน
แบบประเมินผูส อน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1 ประเมินผลการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
สังเกตการณการสอน และการเสนอแนะของผูร วมทีมสอน
วิเคราะหผลจากสัมฤทธิ์ของการเรียน
วิเคราะหจากบันทึกการเรียนรายสัปดาห
3. การปรับปรุงการสอน
ปรับใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนมากขึ้น
ลงชื่อ: _________________________________
( นางวชิรารักษ โอรสรัมย )
อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน
วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

10%

