
  รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะวิทยาศาสตร  สาขาวิชา คณิตศาสตร 

Faculty of  Science  Mathemetic 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชือ่รายวิชา       รหสัวชิา  4091108 ชื่อรายวชิา  คณิตศาสตรทัว่ไป 
2. จํานวนหนวยกิต        

 

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา  

 3.1    สาํหรับ  
 

หลักสูตร  วทิยาศาสตรบัณฑติ 
(คณิตศาสตร) 

 

         สําหรับ     หลายหลักสูตร  
 3.2       ประเภทของรายวิชา   ศึกษาทัว่ไป  
   วชิาเฉพาะ กลุมวชิา   แกน    เอกบังคับ   เอกเลือก 
   วิชาเลือกเสรี     
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา           
 4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  
  ผศ.วชิรารักษ โอรสรัมย  
 4.2 อาจารยผูสอน 
  ผศ.วชิรารักษ โอรสรัมย 

ผศ.ดร.สาธิต ผลเจริญ 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน   
 ภาคการศึกษาท่ี     1       2 ชั้นปที่เรียน  ชั้นปที่  1  ปการศึกษา 2561 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  (pre-requisite)  (ถามี) 
 ไมมี  
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (co-requisites)  (ถามี) 

        ไมมี  

8. สถานที่เรยีน   
      ชั้น อาคาร 5  มหาวทิยาลัยราชภฏับรุีรมัย 
 

9. วันท่ีจัดทําหรอืปรบัปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังลาสุด 
 ภาคการศึกษาที่      1    2 ปการศึกษา 2558   
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 
 
1.  จุดมุงหมายรายวิชา  
     เพ่ือใหนักศกึษามคีวามรูความเขาใจในศึกษาพ้ืนฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตรเบื้องตน  เซต  ความสัมพันธและฟงกชัน  
เมทริกและดีเทอรมแินนต  ระบบจาํนวน  ระบบเลขฐานตาง ๆ  และสามารถนาํความรูในรายวิชาไปประยุกตในการแก
โจทยปญหาในเนื้อหาที่เก่ียวขอไดอยางเหมาะสม  นอกจากนี้ยังเปนพ้ืนฐานในการศึกษาทางคณิตศาสตรชั้นสงูตอไป 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
    เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและความรูใหทันยุคสมัย 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวชิา   (Course  Description) 

    ศึกษาพ้ืนฐานเกี่ยวกบัตรรกศาสตรเบื้องตน  เซต  ความสัมพันธและฟงกชัน  เมทริกและ 
ดีเทอรมแินนต  ระบบจาํนวน  ระบบเลขฐานตาง ๆ 

2. จํานวนชัว่โมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม (ถามี) การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

48  ชั่วโมงตอภาคารศึกษา ไมมี ไมมี ไมมี 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

1 อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาที่หนาหองทํางานและในกลุม facebook 

2 นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาหรือมาพบตามนัด 



หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรยีนรูของนักศกึษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา วิธีการสอนท่ีจะใชพัฒนาการ

เรียนรู 
วิธีการประเมินผล 

1.3 มีจิตสาํนึกและตระหนักในการ
ปฏบิัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวชิาชีพ 

1. ความตรงตอเวลา 
2. มอบหมายงานแลวให
นักศึกษาตระหนักในการปฏบิัติ
ตามจรรยาบรรณทางวชิาการ
และวชิาชีพโดยการไมคัดลอก
งานของคนอ่ืนมาเปนของตนเอง
โดยประเมินผลจากการสุมตรวจ
การบานอยางนอย 2 ครัง้ในภาค
เรียน 

1.ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน  
2.ประเมินจากผลงาน 

2. ความรู 
ความรูท่ีตองไดรับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความรู ความเขาใจใน
หลักการ ทฤษฎ ีทางคณิตศาสตร 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2.  บรรยาย 
3.  ทาํแบบฝกหัดตามใบงาน 

1.  ตรวจสอบจากการทาํแบบฝกหัด 
2.  สอบกลางภาค 
3.  สอบปลายภาค   

2.2 มีความรูพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทีจ่ะ
นํามาอธบิายหลักการและทฤษฎีใน
ศาสตรเฉพาะ 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2.  บรรยาย 
3.  ทาํแบบฝกหัดตามใบงาน 
 

1.  ตรวจสอบจากการทาํแบบฝกหัด 
2.  สอบกลางภาค 
3.  สอบปลายภาค   

3. ทักษะทางปญญา 
ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
3.1 สามารถคิดวิเคราหอยางเปน
ระบบและมีเหตุผลตามหลักการ
และวธิีการทางคณิตศาสตร 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2.  บรรยาย 
3.  ทาํแบบฝกหัดตามใบงาน 

1.  ตรวจสอบจากการทาํแบบฝกหัด 
2.  สอบกลางภาค 
3.  สอบปลายภาค   

3.2 นําความรูทางคณิตศาสตรไป
ประยุกตกับสถานการตาง ๆ ได
ถูกตองเหมาะสม 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2.  บรรยาย 
3.  ทาํแบบฝกหัดตามใบงาน 

1.  ตรวจสอบจากการทาํแบบฝกหัด 
2.  สอบกลางภาค 
3.  สอบปลายภาค   

3.3 มีความใฝรู สามารถวิเคราะห
และสงัเคราะหความรูจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ ที่หลากหลายได
อยางถกูตองและเพ่ือนําไปสูการ
สรางนวัตกรรม 
 

นักศึกษาคนควาความรูและสามารถ
นํามาวิเคราะหพรอมทั้งประยุกตเขา
กับสถานการณและเขียนเปน
บทความเพ่ือนําเสนอหนาชั้นเรียน 

สังเกตการนําเสนองานหนาชั้นเรียน 
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะความสมัพันธระหวางบคุคล
และความรบัผิดชอบท่ีตองการ

พัฒนา 
 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

- - - 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

- - - 
 
6. ภารกิจอื่น ๆ ท่ีนํามาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน 

6.1 ผลงานวิจัย 
ไมมี 

มีการนําความรูและประสบการณจากผลงานวิจัยมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดําเนินการ ดังน้ี 
        ..............................................................ไมมี................................................................... 

6.2 งานบริการวชิาการ ไดแก การจัดโครงการฝกอบรม การเปนวทิยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเปน
กรรมการสอบวทิยานิพนธ การเปนกรรมการผูทรงคุณวฒุิในการตรวจผลงานวจิัย การเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒใินการอาน
บทความวชิาการและอ่ืน ๆ 
        ..............................................................ไมมี................................................................... 

 
มีการนําความรูและประสบการณจากการบรกิารวิชาการมาใชในการพฒันาการเรียนการสอนโดยมีการดําเนินการ ดงันี้        

  
        ..............................................................ไมมี................................................................... 

 
6.3 งานทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก การผนวกเอาศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นไวในการเรียนการสอน เชน การสอนโดย

ยกตัวอยางสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตตามวถิีพ้ืนบาน การอางองิถึงเครื่องมือพ้ืนบาน วัตถุดิบที่ใชในการผลิตที่มีเฉพาะใน
ทองถิ่น ภูมิปญญาพ้ืนบานภาคเหนือ และอ่ืน ๆ 
        ..............................................................ไมมี................................................................... 

มีการนําความรูและประสบการณจากการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการ
ดําเนินการ ดังน้ี 
        ..............................................................ไมมี................................................................... 

6.4 ทรัพยากรหรือวิธีการใชในการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษของนักศึกษา 
ตัวอยางเชน การใช text book การใชบทความวิจัย/ บทความภาษาอังกฤษ การเขาถงึ website ที่เก่ียวของ  เปนตน 
        ..............................................................ไมมี................................................................... 
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มีการนําความรูและประสบการณจากการนําทรัพยากรมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการดําเนินการ ดังนี ้
        ..............................................................ไมมี................................................................... 

6.5 การบรรยายโดยมีผูมีประสบการณทางวชิาการหรือวชิาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก  เรื่องที่บรรยาย/ ชื่อ
และสงักัดของวิทยากร/ วัน/เวลา/สถานที่บรรยาย 
        ..............................................................ไมมี................................................................... 

 
6.6 การดูงานนอกสถานท่ีในรายวิชา ชือ่ของหนวยงาน /วนั/เวลาดูงาน 

        ..............................................................ไมมี................................................................... 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง/
ผูสอน 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สือ่ท่ีใช 

การพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา 

1 2 3 4 5 
 

1        -     เหตุผลเชิงอุปนัยและเชิงนิรนัย 
       -     การใชแผนภาพแสดงการอางเหตุผล 

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

     

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

     

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

     

4 - ความเปนมาและความเปนสมาชิกของเซต 
- การเขียนเซต  และชนิดของเซต 

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

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง/
ผูสอน 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สือ่ท่ีใช 

การพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา 

1 2 3 4 5 
 

5 - ความสมัพันธระหวางเซต 
- แผนภาพเวนน-ออยเลอร 

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

     

6        -      กฏทางพีชคณิตของเซต 
 

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

     

7 - เรื่องเกี่ยวกบัความสัมพันธ 
- เรื่องเกี่ยวกบัฟงกชัน 

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

     

8        -     เรื่องเกี่ยวกบัเมทรกิซ 
 

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

     

9 สอบกลางภาค 
10         -      เรื่องเกี่ยวกับดีเทอรมิแนนต 3 1. ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน 
2. บรรยาย 

     

11       -       เซตของจาํนวนจริง 3 
 
 
 

ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน
พรอมบรรยายและ
มอบหมายงานให
นักศึกษาโดยการยก
กรณีศกึษาแลวให
นักศึกษานาํเสนอ
หนาชั้นเรียน 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง/
ผูสอน 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สือ่ท่ีใช 

การพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา 

1 2 3 4 5 
 

12 -    สมบัติของจาํนวนจริง 
 

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

     

13 -   เสนจํานวน  คาสัมบูรณ  และการ  
  แกอสมการ 

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

     

14 - การเปลี่ยนเลขฐานตาง ๆ 
 

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

     

15 - การดําเนินการบนเลขฐานสอง 3 1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน 
2. บรรยาย 
3. ทําแบบฝกหัด
ตามใบงาน 

     

16 - การดําเนินการบนเลขฐานสอง (ตอ) 3 1. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน 
2. บรรยาย 
3. ทําแบบฝกหัด
ตามใบงาน 

     

17 นักศึกษานําเสนองานที่ไดคนควาเรื่องการประยุกตใช
คณิตศาสตพ้ืนฐานทาํใหเกิดชิ้นงาน 

3 นําเสนอหนาชั้น      

18 สอบปลายภาค 
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หมายเหตุ  การพัฒนาการเรียนรูของนักศกึษา  
1 =  คุณธรรม  จริยธรรม 
2 =  ความรู      
3 =  ทักษะทางปญญา    
4 =  ทักษะความสมัพันธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบ    
5 =  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสือ่สาร และการใชเทคโนโลย ี
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ท่ี ผลการเรียนรู*  วิธีการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน   สัดสวนของการประเมิน 

1 

มีจิตสาํนกึและตระหนักใน
การปฏิบัติตาจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

1. ความตรงตอเวลา 
2. มอบหมายงานแลวใหนักศกึษา
ตระหนักในการปฏบิัติตาม
จรรยาบรรณทางวชิาการและ
วิชาชีพโดยการไมคัดลอกงานของ
คนอื่นมาเปนของตนเองโดย
ประเมินผลจากการสุมตรวจ
การบานอยางนอย 2 ครัง้ในภาค
เรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 
สัปดาหที่ 8,15 

15% 

2 

มีความรู ในหลกัการและ
ทฤษฏีทางคณิตศาสตร 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2.  บรรยาย 
3.  แกโจทยปญหาในชั้นเรียน 
4.  สนทนาซักถาม 
5.  ทาํแบบฝกหัดตามใบงาน 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
สัปดาหที่ 9,18 

20% 

3 

มีความรูพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ที่จะนํามาอธบิายหลักการ
และทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2.  บรรยาย 
3.  แกโจทยปญหาในชั้นเรียน 
4.  สนทนาซักถาม 
5.  ทาํแบบฝกหัดตามใบงาน 
 

ตลอดภาคการศกึษา 
สัปดาหที่ 9,18 

20% 

4 

สามารถคิดวิเคราหอยางเปน
ระบบและมีเหตุผลตาม
หลักการและวิธีการทาง
คณิตศาสตร 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2.  บรรยาย 
3.  แกโจทยปญหาในชั้นเรียน 
4.  สนทนาซักถาม 

ตลอดภาคการศึกษา 
สัปดาหที่ 9,18 

20% 
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5.  ทาํแบบฝกหัดตามใบงาน 
 

5 

นําความรูทางคณิตศาสตรไป
ประยุกตกับสถานการณตาง 
ๆ ไดถูกตองและเหมาะสม 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2.  บรรยาย 
3.  แกโจทยปญหาในชั้นเรียน 
4.  สนทนาซักถาม 
5.  ทาํแบบฝกหัดตามใบงาน 

ตลอดภาคการศึกษา 
สัปดาหที่ 9,18 

20% 

ท่ี ผลการเรียนรู*  วิธีการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน   สัดสวนของการประเมิน 

6 

มีความไฝรู สามารถวิเคราะห
และสงัเคราะหความรูจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ ที่
หลากหลายไดอยางถกูตอง
และเพื่อนําไปสูการสราง
นวัตกรรม 

มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควา
การประยุกตใชแคลคูลสัทาํใหเกิด
ชิ้นงาน 
 

สัปดาหที่ 16,17 5% 

เกณฑการประเมินผล   
 81 % ขึ้นไป ระดับคะแนน  A 57 – 62  % ระดับคะแนน  C 
 75 – 80  % ระดับคะแนน  B+ 51 – 56  % ระดับคะแนน  D+ 
 69 – 74  % ระดับคะแนน  B 45 – 50  % ระดับคะแนน  D 
 63 – 68  % ระดับคะแนน  C+ ตํ่ากวา 44 % ระดับคะแนน  F 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ตําราและเอกสารหลัก 
วชริารกัษ โอรสรัมย. (2560). คณิตศาสตรพื้นฐาน. สาขาวชิาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  
        มหาวทิยาลัยราชภฏับรุีรมัย 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

2.1  www.google.co.th 
         2.2  หองสมุดสาขาวิชาคณิตศาสตร 
............2.3  facebook ชื่อกลุม อ.วชริารักษ 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
        ไมมี 
4. ภารกิจอื่น ๆ ท่ีนาํมาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน   
        ไมมี 
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 4.1 ผลงานวิจัย 
   ไมมี 

 4.2 งานบริการวชิาการ 
   ไมมี 

 4.3 งานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
   ไมมี  

5. ทรัพยากรหรือวิธีการใชในการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษของนักศึกษา 
        ไมมี   
6. การบรรยายโดยผูมีประสบการณทางวชิาการหรือวชิาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก 
        ไมมี 
7. การดูงานนอกสถานท่ีในรายวิชา 
        ไมมี 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    ใชแบบประเมินผลการสอนของทางมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษาเขาไปประเมินในระบบ 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
    ใชแบบประเมินผลการสอนของทางมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษาเขาไปประเมินในระบบ 
3. การปรับปรุงการสอน 
   ในการเรียนการสอนบรูณการรวมกับ learning by doing (เรียนรูและฝกปฏบิัติไปดวย) โดยใหผูเรียนพยายาม 
คนควาแบบฝกหัดจากแหลงอ่ืนเพิ่มเติม 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 
   มีการวัดผลคะแนนตามที่ระบไุวในแผนการประเมินผลการเรียนรู  และเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษามีการประเมินความ
สอดคลองของเน้ือหาที่สอนกับแบบทดสอบโดยนักศึกษาทุกรายวิชา 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
   นําขอเสนอแนะของนักศึกษามาพิจารณาและคิดแนวทางในการปรับปรุงปการศึกษาตอไป 

 
 
 
 

ลงชื่อ:   _________________________________ 
      (  นางวชิรารักษ โอรสรมัย  ) 

                  อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 
                  วันที ่6 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

 


