
  รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอดุมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร  สาขาวิชา คณิตศาสตร 

Faculty of  Science  Mathemetic 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       รหัสวิชา  4091101 ชื่อรายวิชา  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

2. จำนวนหนวยกิต        

 

3 หนวยกิต                3(3-0-6) 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 3.1    สำหรับ  

 

หลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(คณิตศาสตร) 

 

         สำหรับ     หลายหลักสูตร  

 3.2       ประเภทของรายวิชา   ศึกษาทั่วไป  

   วิชาเฉพาะ กลมุวิชา   แกน    เอกบังคับ   เอกเลือก 

   วิชาเลือกเสรี     

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา           

 4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

  ผศ.วชิรารักษ โอรสรัมย  

 4.2 อาจารยผูสอน 

  ผศ.วชิรารักษ โอรสรัมย  

อ.วิชญาพร จันทะนัน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน   

 ภาคการศึกษาที่      1      2 ชั้นปที่เรียน  ชั้นปที่  1  ปการศึกษา 2564 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (pre-requisite)  (ถามี) 

 ไมมี  

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

8. สถานท่ีเรยีน   

      ชั้น อาคาร 5  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

 

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

 ภาคการศึกษาที่      1    2 ปการศึกษา 2563  วันที่  20  พฤษภาคม   2563 

 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

       1. เพ่ือใหนักศึกษามีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

       2. เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในหลักการ ทฤษฎี ตามเนื้อหาของรายวิชา 

       3. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณติศาสตรที่จะนำมาอธิบายหลักการและทฤษฎีใน

ศาสตรเฉพาะ 

       4. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถคิดวิเคราหอยางเปนระบบและมีเหตุผลตามหลักการและวิธีการทางคณติศาสตร 

       5. เพ่ือใหนักศึกษานำความรูทางคณิตศาสตรไปประยุกตกับสถานการตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะสม 

       6. มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่หลากหลายไดอยางถูกตองและเพื่อ

นำไปสูการสรางนวัตกรรม 
 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

    เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและความรูใหทันยุคสมัย 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

 

1. คำอธิบายรายวิชา   (Course  Description) 

    คณิตศาสตรพ้ืนฐาน จำนวนจริง เลขยกกำลัง ราก นิพจนพีชคณติ พหุนามการแยกตัวประกอบ สมการ อสมการ 

ระบบพิกัดฉาก กราฟเสนตรงระบบสมการเสนตรงสองตัวแปร กราฟอสมการเสนตรงสองตัวแปร ฟงกชันและสัญลักษณ

ของฟงกชัน ฟงกชันพหุนาม พีชคณติของฟงกชัน ฟงกชันเอกโปเนนเชียล ลอการิทึม กราฟของฟงกชันเอกโปแนนเชียล 

ลอการิทึม ฟงกชันลอการิทึมธรรมชาติ สมบัติลอการิทึม 
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2. จำนวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม (ถามี) การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

48  ชั่วโมงตอภาคารศึกษา ไมมี ไมมี ไมมี 

3. จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

1 อาจารยประจำรายวิชาประกาศเวลาใหคำปรึกษาที่หนาหองทำงานและในกลุม facebook 

2 นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาหรือมาพบตามนัด 



หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรขูองนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการ

เรียนรู 

วิธีการประเมินผล 

1.3 มีจิตสำนึกและตระหนักในการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชีพ 

1. ความตรงตอเวลา 

2. มอบหมายงานแลวให

นักศึกษาตระหนักในการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชีพโดยการไมคัดลอก

งานของคนอื่นมาเปนของตนเอง

โดยประเมินผลจากการสุมตรวจ

การบานอยางนอย 2 ครั้งในภาค

เรียน 

1.ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน  

2.ประเมินจากผลงาน 

2. ความรู 

ความรูที่ตองไดรับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความรู ความเขาใจใน

หลักการ ทฤษฎี ทางคณิตศาสตร 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2.  บรรยาย 

3.  ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

1.  ตรวจสอบจากการทำแบบฝกหัด 

2.  สอบกลางภาค 

3.  สอบปลายภาค   

2.2 มีความรูพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่จะ

นำมาอธิบายหลักการและทฤษฎีใน

ศาสตรเฉพาะ 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2.  บรรยาย 

3.  ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

 

1.  ตรวจสอบจากการทำแบบฝกหัด 

2.  สอบกลางภาค 

3.  สอบปลายภาค   

3. ทักษะทางปญญา 

ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 สามารถคิดวิเคราหอยางเปน

ระบบและมีเหตุผลตามหลักการ

และวิธีการทางคณิตศาสตร 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2.  บรรยาย 

3.  ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

1.  ตรวจสอบจากการทำแบบฝกหัด 

2.  สอบกลางภาค 

3.  สอบปลายภาค   

3.2 นำความรทูางคณติศาสตรไป

ประยุกตกับสถานการตาง ๆ ได

ถูกตองเหมาะสม 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2.  บรรยาย 

3.  ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

1.  ตรวจสอบจากการทำแบบฝกหัด 

2.  สอบกลางภาค 

3.  สอบปลายภาค   

3.3 มีความใฝรู สามารถวิเคราะห นักศึกษาคนควาความรูและสามารถ สังเกตการนำเสนองานหนาชั้นเรียน 
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และสังเคราะหความรูจาก

แหลงขอมูลตาง ๆ ที่หลากหลายได

อยางถูกตองและเพ่ือนำไปสูการ

สรางนวัตกรรม 

 

นำมาวิเคราะหพรอมทั้งประยุกตเขา

กับสถานการณและเขียนเปน

บทความเพื่อนำเสนอหนาชั้นเรียน 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบที่ตองการ

พัฒนา 

 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

- - - 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

- - - 

 

6. ภารกิจอื่น ๆ ที่นำมาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน 

6.1 ผลงานวิจัย 

ไมมี 

มีการนำความรูและประสบการณจากผลงานวิจัยมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 

        ..............................................................ไมม.ี.................................................................. 

6.2 งานบริการวิชาการ ไดแก การจัดโครงการฝกอบรม การเปนวิทยากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเปน

กรรมการสอบวิทยานิพนธ การเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานวิจัย การเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการอาน

บทความวิชาการและอ่ืน ๆ 

        ..............................................................ไมม.ี.................................................................. 

 

มีการนำความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดำเนินการ ดังนี้        

  

        ..............................................................ไมม.ี.................................................................. 

 



 

2 
 

มคอ.3       

6.3 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก การผนวกเอาศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินไวในการเรียนการสอน เชน การสอนโดย

ยกตัวอยางสิ่งที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตตามวิถีพ้ืนบาน การอางอิงถึงเครื่องมือพื้นบาน วัตถุดิบที่ใชในการผลิตที่มีเฉพาะใน

ทองถ่ิน ภูมิปญญาพื้นบานภาคเหนือ และอื่น ๆ 

        ..............................................................ไมม.ี.................................................................. 

มีการนำความรูและประสบการณจากการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการ

ดำเนินการ ดังนี้ 

        ..............................................................ไมม.ี.................................................................. 

6.4 ทรัพยากรหรือวิธีการใชในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ตัวอยางเชน การใช text book การใชบทความวิจัย/ บทความภาษาอังกฤษ การเขาถึง website ที่เก่ียวของ  เปนตน 

        ..............................................................ไมม.ี.................................................................. 

มีการนำความรูและประสบการณจากการนำทรัพยากรมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 

        ..............................................................ไมม.ี.................................................................. 

6.5 การบรรยายโดยมีผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก  เรื่องที่บรรยาย/ ชื่อ

และสังกัดของวิทยากร/ วัน/เวลา/สถานที่บรรยาย 

        ..............................................................ไมม.ี.................................................................. 

 

6.6 การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา ชื่อของหนวยงาน /วัน/เวลาดูงาน 

        ..............................................................ไมม.ี.................................................................. 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอยีด 

จำนวนช่ัวโมง/

ผูสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ี

ใช 

การพัฒนาการเรียนรูของ

นักศึกษา 

1 2 3 4 5 

 

1 ชี้แจงรายวิชา 

วิธีการเรียนการสอน 

การวัดผลและประเมินผล 

บทที่ 1 จำนวนจริง  

- จำนวนจริง 

3 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

     

2 - เลขยกกำลัง 

 

3 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

     

3 - ราก 

 

3 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

     

4 บทที่ 2 พหุนามและการแยกตัว

ประกอบ 

- นิพจนพีชคณติ 

3 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 
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สัปดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอยีด 

จำนวนช่ัวโมง/

ผูสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ี

ใช 

การพัฒนาการเรียนรูของ

นักศึกษา 

1 2 3 4 5 

 

5 - อนุกรมการแยกตัวประกอบ 

 

3 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

     

6 - สมการและอสมการ 

 

3 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

     

7 บทที่ 3 ระบบสมการเชิงเสน 2 

ตัวแปร 

- ระบบพิกัดฉาก  

3 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

     

8 - กราฟเสนตรง 

 

3 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

     

9 สอบกลางภาค 

10 - ระบบสมการเสนตรงสองตัว

แปร 

- กราฟอสมการเสนตรง

สองตัแปร 

 

3 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

     

11 บทที่ 4 ฟงกชันและสัญลักษณ

ของฟงกชัน 

- ฟงกชันและสัญลักษณของ

ฟงกชัน 

- ฟงกชันพหุนาม  

 

3 

 

 

 

ศึกษาเอกสารประกอบการสอน

พรอมบรรยายและมอบหมายงาน

ใหนักศึกษาโดยการยกกรณีศึกษา

แลวใหนักศึกษานำเสนอหนาชั้น

เรียน 
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สัปดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอยีด 

จำนวนช่ัวโมง/

ผูสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ี

ใช 

การพัฒนาการเรียนรูของ

นักศึกษา 

1 2 3 4 5 

 

12 - พีชคณติของฟงกชัน 

 

3 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

     

13 บทที่ 5 ฟงกชันลอการิทึมและ

ฟงกชันเลขช้ีกำลัง 

- ฟงกชันลอการิทึมและฟงกชัน

เลขชี้กำลัง 

 

3 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

     

14 - กราฟของ ฟงกชันลอการิทึม

และฟงกชันเลขชี้กำลัง 

- ฟงกชันลอการิทึมธรรมชาติ 

 

 

3 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

     

15 - สมบัติลอการิทึม 

 

3 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2. บรรยาย 

3. ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

     

16 นักศึกษานำเสนองานที่ไดคนควา

เรื่องการประยุกตใชคณิตศาสต

พ้ืนฐานทำใหเกิดชิ้นงาน 

3 นำเสนอหนาชั้น      

17 นักศึกษานำเสนองานที่ไดคนควา

เรื่องการประยุกตใชคณิตศาสต

พ้ืนฐานทำใหเกิดชิ้นงาน 

3 นำเสนอหนาชั้น      

18 สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่ ผลการเรียนรู*  วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน   
สัดสวนของการ

ประเมิน 

1 

มีจิตสำนึกและตระหนักใน

การปฏิบัติตาจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

1. ความตรงตอเวลา 

2. มอบหมายงานแลวใหนักศึกษาตระหนัก

ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชีพโดยการไมคัดลอกงานของคน

อ่ืนมาเปนของตนเองโดยประเมินผลจาก

การสุมตรวจการบานอยางนอย 2 ครั้งใน

ภาคเรียน 

ตลอดภาคการศกึษา 

สัปดาหที่ 8,15 

15% 

2 

มีความรู ในหลักการและ

ทฤษฏีทางคณิตศาสตร 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2.  บรรยาย 

3.  แกโจทยปญหาในชั้นเรียน 

4.  สนทนาซักถาม 

5.  ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

 

ตลอดภาคการศกึษา 

สัปดาหที่ 9,18 

20% 

3 

มีความรูพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ที่จะนำมาอธิบายหลักการ

และทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2.  บรรยาย 

3.  แกโจทยปญหาในชั้นเรียน 

4.  สนทนาซักถาม 

5.  ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

ตลอดภาคการศกึษา 
สัปดาหที่ 9,18 

20% 

4 

สามารถคิดวิเคราหอยางเปน

ระบบและมีเหตุผลตาม

หลักการและวิธีการทาง

คณิตศาสตร 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2.  บรรยาย 

3.  แกโจทยปญหาในชั้นเรียน 

4.  สนทนาซักถาม 

5.  ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

ตลอดภาคการศกึษา 

สัปดาหที่ 9,18 

20% 

5 

นำความรูทางคณติศาสตรไป

ประยุกตกับสถานการณตาง 

ๆ ไดถูกตองและเหมาะสม 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2.  บรรยาย 

3.  แกโจทยปญหาในชั้นเรียน 

4.  สนทนาซักถาม 

5.  ทำแบบฝกหัดตามใบงาน 

ตลอดภาคการศกึษา 
สัปดาหที่ 9,18 

20% 
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ที ่ ผลการเรียนรู*  วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน   
สัดสวนของการ

ประเมิน 

6 

มีความไฝรู สามารถวิเคราะห

และสังเคราะหความรูจาก

แหลงขอมูลตาง ๆ ที่

หลากหลายไดอยางถูกตอง

และเพ่ือนำไปสูการสราง

นวัตกรรม 

มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาการ

ประยุกตใชแคลคูลัสทำใหเกิดชิ้นงาน 

 

สัปดาหที่ 16,17 5% 

เกณฑการประเมินผล   

 81 % ขึ้นไป ระดับคะแนน  A 57 – 62  % ระดับคะแนน  C 
 75 – 80  % ระดับคะแนน  B+ 51 – 56  % ระดบัคะแนน  D+ 
 69 – 74  % ระดับคะแนน  B 45 – 50  % ระดับคะแนน  D 

 63 – 68  % ระดับคะแนน  C+ ต่ำกวา 44 % ระดับคะแนน  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 
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   ไมมี 

 4.3 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

   ไมม ี 

5. ทรัพยากรหรือวิธีการใชในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

        ไมม ี  

6. การบรรยายโดยผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก 

        ไมมี 

7. การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา 

        ไมมี 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

    ใชแบบประเมินผลการสอนของทางมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษาเขาไปประเมินในระบบ 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

    ใชแบบประเมินผลการสอนของทางมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษาเขาไปประเมนิในระบบ 

3. การปรับปรุงการสอน 

   ในการเรียนการสอนบูรณการรวมกับ learning by doing (เรียนรแูละฝกปฏิบัติไปดวย) โดยใหผูเรียนพยายาม 

คนควาแบบฝกหัดจากแหลงอื่นเพิ่มเติม 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

   มีการวัดผลคะแนนตามที่ระบุไวในแผนการประเมินผลการเรียนรู  และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษามีการประเมินความ

สอดคลองของเนื้อหาที่สอนกับแบบทดสอบโดยนักศึกษาทุกรายวิชา 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

   นำขอเสนอแนะของนักศึกษามาพิจารณาและคิดแนวทางในการปรับปรุงปการศึกษาตอไป 

 

 

 

ลงชื่อ:   _________________________________ 

      (นางวชิรารักษ โอรสรัมย) 

                  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

                  วันท่ี 20 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 


