
มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สวนงาน หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร 
 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อวิชา 
  รหัสวิชา   ๐๐๐ 139 
  ชื่อวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตรเบื้องตน 
  ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Basic  Mathematics 

๒. จํานวนวนหนวยกิต 
  ๒ หนวยกิต (๒-๐-๔) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
๑) นางสาวณัฐชยา  วงษา บช.บ.(การบัญชี),บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 

๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 
  ภาค 2/๒๕๕๙ 
  ชั้นปที่ ๑ 

๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 
  (ไมมี) 

๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน 
 (ไมมี) 

๘. สถานที่เรียน 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  หนวยวิทยบรกิารวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก 

๙. วันที่จัดทําหรือปรบัปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครั้งลาสุด 
  วันท่ี ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9 
 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

๑) เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
2)  เพ่ือใหนิสิตมีทักษะพื้นฐานการคํานวณทางดานคณิตศาสตร 
3)  เพ่ือใหนิสิตนําหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตรไปประยุกตใชกับรายวิชาอื่นๆท่ีเกี่ยวของได 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 
  (ไมมี) 

 



หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร  ขอความ  ประโยคเปด  ประพจน  ตัวบงชี้ปริมาณ  คาความ
จริง  ตัวเชื่อมขอความ  และนิเสธ  การหาคาความจริง  การสมมูลกัน  การใหเหตุผล  เซต  ความหมายเซต  ประเภท
เซต  เซตยอย  การเทากันของเซต  การดําเนินการของเซต  พีชคณิตของเซต  และการประยุกตเซต  จํานวนจริง  
ระบบจํานวนจริง  คุณสมบัติของจํานวนจริง  สมการ  อสมการ  คาสัมบูรณ  ความสัมพันธ  ฟงกชั่น  ฟงชั่นเชิงซอน  
เมตริกซ  การดําเนินการเมตริกซ  การเทากัน  การบวก  การคูณ  ดีเทอรมิเนนท  อินเวอรส  เมตริกซ 

๒. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศกึษา 
ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง สอนเสริม 

๓๒  ๔  

๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 

 ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห ในวันพฤหัสบดีและวันเสาร เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
 ติดประกาศ/Facebook กลุม มจร.ตาก/มจร.ตากสินมหาราช และ www.mcutak.com 
 ใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 

 

หมวดที่ ๔ การพฒันาผลการเรียนรูของนิสิต 

๑. คุณธรรมจริยธรรม 
 ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

  1) ตระหนกัในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
  2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
  3) เคารพสิทธิและรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและ 
   ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
  4)  มีภาวะความเปนผูนาํและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ 
   ขัดแยงและลําดับความสาํคัญ 
  ๕) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

 
๑.๒ วิธีการสอน 

  ๑) บรรยายและสอดแทรกเนื้อหาเพิ่มเติมในบทเรียน 
  ๒) แบงกลุมใหนิสิตศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) การแตงกาย การเขาชั้นเรียน ความตั้งใจ และพฤติกรรมในชั้นเรียน 

๒. ความรู 
 ๑.๑ ความรูที่ตองไดรับ 
  1) สามารถเขาใจความกาวหนาของความรูและงานวิจัยในปจจุบัน 

 ๒) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร 
 ๓)  สามารถใชความรูมาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดอยางมีเหตุผล 

   4) มีความรูในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิต และสามารถนํามาปรับใชในการดําเนิน 
    ชีวิตได 
  5) มีความรอบรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิดขึ้นในโลก  

 ๑.๒ วิธีการสอน 



  ๑) บรรยายตามเนื้อหาของรายวิชา และจากการศกึษาคนควาเพิ่มเติม 
  ๒) แบงกลุมใหนิสิตศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 
  ๓) งานมอบหมาย/แบบฝกหัดทายบท 
 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) สอบกลางภาค 
  ๒) สอบปลายภาค 

๓. ทักษะทางปญญา 
 ๑.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
  1) สามารถสืบคนขอมูล วิเคราะห  ทําความเขาใจ  และนําไปประยุกตใชได 
  2) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลอางอิงได 
  3) สามารถประยุกตความรู  และทักษะเพื่อแกปญหาไดอยางเหมาะสม 
  ๔) มีความมุงมั่น ใฝรู เพื่อการเรียนรูตลอด และสามารถนําความรูไปโยงเชื่อมกับภูมิปญญา 
   ทองถ่ินได 
  5)  นิสิตตองฝกทําแบบฝกหัดใหเกิดการเรียนรู  สามารถนําไปประยุกตใชได 
 ๑.๒ วิธีการสอน 
  ๑) แบงกลุมใหนิสิตศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 
  ๒) กําหนด Problem based learning โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) ประเมินผลการศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 
  ๒) ประเมินผลงานมอบหมาย 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๑.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพฒันา 
  1)  มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
  2)  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
  3) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป 
  4) มีความสามารถในการบริหารจัดการเรียนรูรวมกัน  
 ๑.๒ วิธีการสอน 
  ๑) แบงกลุมใหนิสิตศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 
  ๒) งานมอบหมาย/แบบฝกหัดทายบท 
 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) ประเมินพฤติกรรมของนิสิต 
  ๒) ประเมินผลงานมอบหมาย/แบบฝกหัดทายบท 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
  1)  มีทักษะในการแสดงขั้นตอนการคิดและวิธีการคํานวณไดอยางเหมาะสม 
  ๒) มีทักษะในการคิดการเขียนสัญลักษณไดอยางเหมาะสม 

  3) มีทักษะการวิเคราะหและสรุปผลอยางถูกตองเหมาะสม  
  4) มีทักษะในการประยุกตใชความรูทางคณติศาสตรไดอยางเหมาะสม 

  
๑.๒ วิธีการสอน 
  ๑) การใชระบบสถิติในการวิเคราะห การแปลขอมูลการศึกษาคนควา 



  ๒) แบงกลุมใหนิสิตศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 
  ๓) การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการศึกษาคนควา และการ  
   นําเสนอผลงาน 
 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) ประเมินการนําเสนอผลการศึกษาคนควางานมอบหมาย 
   
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรม 

การเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช 

ผูสอน 

๑ 
แนะนํารายวิชา การเรียนการสอน 
การวัดและประเมนิผล 

 
บรรยาย ๒ 
 

บรรยายอธิบาย
แผนการสอน 

ณฐัชยา  วงษา 

๒ 

ธรรมชาติและโครงสรางของคณิตศาสตร 
1.ธรรมชาติของคณติศาสตร 
2.ความหมายของคณิตศาสตร 
3.โครงสรางของคณิตศาสตร 
4.ประโยชนของคณิตศาสตร 

 
บรรยาย ๒ 
 

-บรรยาย  
-ถามตอบ 
-ทําแบบฝกหัด 

ณฐัชยา  วงษา 

3 

ความรูพื้นฐานทางตรรกศาสตร 
1.ความหมายตรรกศาสตร 
2.ประพจน 
3.ตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร 
4.การเชื่อมประพจน 
5.ประพจนท่ีสมมูลกัน 
6.สัจนิรันดร 
7.ประพจนขอขัดแยง 

 
-บรรยาย  
-ถามตอบ 
-ทําแบบฝกหัด 

 

4 

ความรูพื้นฐานทางตรรกศาสตร(ตอ) 
4.การเชื่อมประพจน 
5.ประพจนท่ีสมมูลกัน 
6.สัจนิรันดร 
7.ประพจนขอขัดแยง 

 
บรรยาย ๒ 
 

-บรรยาย  
-ถามตอบ 
-ทําแบบฝกหัด 

ณฐัชยา  วงษา 

5 

เซต 
1.ความหมายของเซต 
2.การเขียนเซต 
3.ประเภทของเซต 
4.สับเซต 

 
บรรยาย ๒ 
 

-บรรยาย  
-ถามตอบ 
-ทําแบบฝกหัด 

ณฐัชยา  วงษา 

6 เซต  (ตอ)  -บรรยาย   



5.เซตที่เทากัน 
6.เซตที่เทียบเทากัน 
7.เพาเวอรเซต 
8.เอกภพสัมพัทธ 

 
บรรยาย ๒ 
 

-ถามตอบ 
-ทําแบบฝกหัด 

ณฐัชยา  วงษา 

7 

เซต  (ตอ) 
9.แผนภาพเวนน-ออยเลอร 
10.การดําเนินการของเซต 
11.กฎทางพีชคณิตของเซต 
12.การประยุกตเกี่ยวกับการหาจํานวน 

 
-บรรยาย  
-ถามตอบ 
-ทําแบบฝกหัด 

 

๘ สอบกลางภาค    

๙ 

ระบบจํานวน 
1.ความเปนมาของตัวเลข 
2.โครงสรางของระบบจํานวน 
3.สมบัติท่ีสําคัญของระบบจํานวน 

 
บรรยาย ๒ 
 

-บรรยาย  
-ถามตอบ 
-ทําแบบฝกหัด 

ณฐัชยา  วงษา 

๑๐ 

สมการและอสมการ 
1.ความหมายของสมการ 
2.สมบัติท่ีนาสนใจของสมการ 
3.สมการเชิงเสนตัวแปรเดี่ยว 

 
บรรยาย ๒ 
 

-บรรยาย  
-ถามตอบ 
-ทําแบบฝกหัด 

ณฐัชยา  วงษา 

๑1 

สมการและอสมการ  (ตอ) 
4.สมการกําลังสองหรือสมการควอดราติก 
5.อสมการ 
6.คาสมบูรณ 

 
บรรยาย ๒ 
 

-บรรยาย  
-ถามตอบ 
-ทําแบบฝกหัด 

ณฐัชยา  วงษา 

๑2 

เมตริกซและดีเทอรมิแนนท 
1.ความหมายของเมตริกซ 
2.มิติของเมตริกซ 
3.ชนิดของเมตริกซ 

 
บรรยาย ๒ 
 

-บรรยาย  
-ถามตอบ 
-ทําแบบฝกหัด 

ณฐัชยา  วงษา 

๑3 

เมตริกซและดีเทอรมิแนนท (ตอ) 
4.เมตริกซเทากัน 
5.การดําเนินการของเมตริกซ 
6.ดีเทอรมิแนนท 

 
บรรยาย ๒ 
 

-บรรยาย  
-ถามตอบ 
-ทําแบบฝกหัด 

ณฐัชยา  วงษา 

14 

ความสัมพันธและฟงกช่ัน 
1.ความหมายของความสัมพันธ 
2.คูอันดับ 
3.ผลคูณคารทีเชี่ยน 

บรรยาย ๒ 
 

-บรรยาย  
-ถามตอบ 
-ทําแบบฝกหัด 

 

๑๖ สอบปลายภาค    
 

 
 
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 



กิจกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหทีป่ระเมิน สัดสวนของการ
ประเมิน 

๑ 

 
 
คุณธรรม จริยธรรม 

๑)การแตงกาย  
การเขาชั้นเรยีน  
ความตั้งใจ  
และพฤติกรรม 
ในชั้นเรียน 

 
 

๑ – ๑๖ 
 
 

 
 

๑๐% 

๒ ความรู 
๑)สอบกลางภาค 
๒)สอบปลายภาค 

๘ 
๑๖ 

๒๐% 
๔๐% 

๓ ทักษะทางปญญา 

๑)ประเมินผล
การศึกษาคนควา 
และอภิปราย 
ในชั้นเรียน 
๒)ประเมินผล 
งานมอบหมาย 

 
๒,๓,๔,๕,๖, 
๗,๙,๑๐,๑๑ 

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕ 

 
 

๑๐% 
 

๔ 
ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคล 
และความรับผิดชอบ 

๑)ประเมิน
พฤติกรรม 
ของนิสิต 

๒)ประเมินผล 
งานมอบหมาย/
แบบฝกหัดทายบท 

๑ – ๑๖ 

 
 

๑๐% 
 
 

๕ 
ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

๑)ประเมินผล 
การนําเสนอ 
การศึกษาคนควา
งานมอบหมาย 

๒,๓,๔,๕,๖, 
๗,๙,๑๐,๑๑ 

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕ 

 
๑๐% 

 

 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก  
๑.๑ คณาจารย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . คณิตศาสตร เบื้ องตน . – 

พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553. 
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

๒.๑ มงคล  ทองสงคราม. คณิตศาสตรพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2548 
๓. เอกสารและขอมูลแนะนาํ 

  ๓.๑ math1.snru.ac.th   
3.2 www.brr3.net 

  3.3 www.srikoon.ac.th 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 



  ๑.๑ การประเมนิผูสอน(ออนไลน) 
  ๑.๒ การประเมนิรายวิชา 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 
  ๒.๑ ผลการสอบ 
  ๒.๒ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู(คณะกรรมการกลั่นกรองผลการศกึษา) 

๓. การปรบัปรงุการสอน 
  ๓.๑ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคดิ(ปรับปรงุการสอน) 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
  ๔ .๑  การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอื่น   
   หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร(คณะกรรมการทวนสอบ  
   ผลสัมฤทธิ์)  
  ๔.๒ ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน   
   วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม(คณะกรรมการทวนสอบ  
   ผลสัมฤทธิ์)  

๕. การดําเนินการทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  ๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔ 
  ๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรู  
   กับปญหาท่ีมาจากผลการประเมินผูสอนหรือแนวคิดใหมๆ  
 
 

 


