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รายละเอียดของรายวชิา (มคอ.๓) 

รายวชิา      คณิตศาสตร์เบืองต้น 

 

ชือสถาบันอุดมศึกษา      มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพุทธศาสตร์  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  คณะสงัคมศาสตร์ 

หมวดที     ข้อมูลทัวไป 

.  รหัสและชือรายวชิา 

                                         คณิตศาสตร์เบืองตน้ 

                                                     (Basic  Mathematics) 

.  จํานวนหน่วยกิต 

                                หน่วยกิต  ( - - ) 

.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

                             พทุธศาสตรบณัฑิต  หมวดวชิาศึกษาทวัไป 

.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

                              อาจารย ์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

.  ภาคการศึกษา/ชันปีทีเรียน 

                              ภาคการศึกษาที    ชนัปีที   

.  รายวชิาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)  (ถ้ามี) 

                               - 

.  รายวชิาทีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co- requisites)  (ถ้ามี) 

                               - 

.  สถานทีเรียน 

                              มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

.  วันทีจัดทําปรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาครังล่าสุด 

                                 สิงหาคม  พ.ศ.   
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หมวดท ี   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

.  จุดหมายของรายวิชา 

      .  เพือใหนิ้สิตรู้หลกัพืนฐาน  การใชเ้หตุผลและวิธีการทางคณิตศาสตร์ 

      .  เพือใหนิ้สิตมีความรู้ความรู้ทางตรรกศาสตร์  การเขียนสัญลกัษณ์และการหาค่าความจริง 

      .  เพือใหนิ้สิตรู้จกัเซต  การดาํเนินการเซต  จาํนวนจริง  สมการ  อสมการ  ค่าสมับูรณ์  และการหาค่าตวัแปรในระบบ

จาํนวน 

      .  เพือใหนิ้สิตรู้จกั  ความสัมพนัธ์  ฟังกช์นั  และการประยกุตใ์ช ้

      .  เพือใหนิ้สิตรู้จกัแมตริกซ์  การดาํเนินการ  ดีเทอร์มิเนนซ์  อินเวอร์ส  และการประยกุตใ์ชแ้มตริกซ์ 

.  วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

      เพือใหนิ้สิตมีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์  และสามารถทางคณิตศาสตร์ และสามารถนาํความรู้ทาง

คณิตศาสตร์มาใชใ้นการศึกษาในวิชาต่าง ๆ และในชีวติประจาํวนั 

 

หมวดท ี   ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

.  คําอธิบายรายวิชา 

     ศึกษาหลกัพืนฐานทางคณิตศาสตร์  ขอ้ความ  ประโยคเปิด  ประพจน ์ ตวับ่งชีปริมาณ  ค่าความจริง  ตวัเชือมขอ้ความ  

และนิเสธ  การหาค่าความจริง  การสมมูลกนั  การใหเ้หตุผล  เซต  ความหมายเซต  ประเภทเซต  เซตยอ่ย  การเทา่กนัของ

เซต  การดาํเนินการของเซต  พีชคณิตของเซต  และการประยุกตเ์ซต  จาํนวนจริง  ระบบจาํนวนจริง  คุณสมบติัของจาํนวน

จริง  สมการ  อสมการ  ค่าสมับูรณ์  ความสัมพนัธ์  ฟังกช์นั  ฟังชนัเชิงซ้อน  แมตริกซ์  การดาํเนินการแมตริกซ์  การเท่ากนั  

การบวก  การคูณ  ดีเทอร์มิเนนท ์ อินเวอร์ส  แมตริกซ์ 

.  จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบตั/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

  ชวัโมง/สปัดาห์ - -    ชวัโมง/สปัดาห์ 

.  จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

       ชวัโมง/สัปดาห์ 
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หมวดที    การพัฒนาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

 

.  คุณธรรม  จริยธรรม 

     .   คุณธรรม  จริยธรรมทีตอ้งพฒันา 

           ปลูกฝัง  ความมีวินยั  ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมนั  ตงัใจในการเรียนรู้เพือใหเ้กิดความรู้ความสามารถของนิสิต 

     .   การบรรยาย  การอภิปราย  การคน้ควา้รายงาน  การแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั 

     .   การประเมินผลยอ่ยอยา่งสมาํเสมอในแต่ละหัวเรืองการประเมินผลการร่วมอภิปราย  และการแลกเปลียนเรียนรู้  

การประเมินผลการสอบกลางภาคและปลายภาค 

.  ความรู้ 

     .   ความรู้ทีตอ้งไดรั้บ 

            ความสามารถในการใชเ้หตุผล  การคิดคาํนวณ  การคิดวิเคราะห ์ การคิดอยา่งเป็นลาํดบัขนัตอน  และการจดัลาํดบั

ความคิด 

      .   วธีิการสอน 

       การบรรยาย  การอภิปราย  การถามตอบ  การแลกเปลียนเรียนรู้  การรายงาน  การคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

       .   วธีิการประเมินผล 

     การประเมินผลย่อยในแต่ละหวัเรือง การประเมินผลจากการอภิปราย  และความร่วมมือในการแลกเปลียนเรียนรู้การ

รายงาน  และประเมินผลการสอบกลางภาคและปลายภาค 

.  ทักษะทางปัญญา 

     .   ทกัษะทางปัญญาทีตอ้งพฒันา 

            การคิดวเิคราะห์ดว้ยการจาํแนก  และการสรุปการคิดอยา่งเป็นขนัตอนและการสรุปผล  การคิดวิเคราะห์  และ

สังเคราะห์ดว้ยการบูรณาการกบัตวัอยา่งและขอ้มูลใกลต้วัของผูเ้รียน  การคน้ควา้ดว้ยตนเอง  และการฝึกทกัษะการคิดต่าง 

ๆ จากการฝึกทาํโจทยปั์ญหาดว้ยตนเองของผูเ้รียน  เกิดเป็นความรู้และทกัษะในตวัผูเ้รียน 

    .   การบรรยาย  การอภิปราย  การถามตอบ  การแลกเปลียนเรียนรู้  การรายงาน  และการคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

    .   วธีิการประเมินผล 

           ประเมินผลยอ่ยอยา่งสมาํเสมอในแต่ละหวัเรือง  การประเมินผลการร่วมอภิปราย  ซักถาม  และการแลกเปลียน

เรียนรู้  การประเมินผลการสอบกลางภาคและปลายภาค 

.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

     .   ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบทีต้องพฒันา 

            นิสิตมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้  และการพฒันาตนเองใหมี้ความรู้ความสามารถ  และทกัษะเกิดขึนในตนเอง  

และร่วมกนัเรียนรู้พฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะของกลุ่มร่วมกนั  สามารถแลกเปลียนเรียนรู้ระหวา่งกนั  และช่วย

เหลือกกนัในการพฒันาความสามารถทุกคนในกลุ่มและนิสิตทุกคนให้มีความรู้ทกัษะความสามารถร่วมกนั 

      .   วธีิการสอน 

             ทาํกิจกรรมกลุ่มและแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั  ทงัในชนัเรียนและการศึกษาคน้ควา้ร่วมกนั 
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      .   วธีิการประเมินผล 

             ประเมินความร่วมมือและการแลกเปลียนเรียนรู้  เพือช่วยพฒันาทกัษะและความรู้ความสามารถของผูเ้รียนร่วมกนั 
 

.  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลย ี

     .   ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การสือสาร  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีตอ้งพฒันา 

            การแสดงขนัตอนการคิด  วิธีการคาํนวณและการคิดการเขียนสัญลกัษณ์  การวิเคราะห์และสรุปผลอยา่งถูกตอ้ง

เหมาะสม 

     .   วธีิการสอน 

            การใช ้ Power  point  การบรรยาย  การทาํรายงาน  การคน้ควา้ขอ้มลูจากหอ้งสมุด  และการใชผู้เ้รียนมาร่วมคิด

วิเคราะห์และแลกเปลียนเรียนรู้ 

     .   วธีิการประเมินผล 

            ประเมินผลการร่วมแลกเปลียนเรียนรู้  การอภิปรายร่วมกนั  และการรายงานของนิสิต 

 

หมวดที    แผนการสอนและการประเมินผล 

 

.  แผนการสอน 

สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอียด จํานวนชัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอน/

สือทีใช้ 
ผู้สอน 

1 คาํอธิบายรายวิชา  การวดัผล

ประเมินผล  หลกัพืนฐานคณิตศาสตร์  

วิธีการ 

2 บรรยาย  อภิปราย  Power 

point 

อาจารย์

มหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั 

2 ตรรกศาสตร์  ขอ้ความ  ประพจน์  

ประโยคเปิด  ค่าความจริง  ตวับ่งชี  

ปริมาณ  และตวัเชือม 

2 บรรยาย  อภิปราย  

แลกเปลียนเรียนรู้  ซกัถาม  

Power point 

อาจารย์

มหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั 

3 ตวัเชือม  ขอ้ความ  และนิเสธ  การหา

ค่าความจริง  การสมมูลกนั  และการ

ใหเ้หตุผลทดสอบทา้ยชวัโมง 

2 บรรยาย  อภิปราย  

แลกเปลียน  ซกัถาม  Power 

point 

อาจารย์

มหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั 

4 เซต  ความหมายของเซต  วธีิเขียนเซต  

ประเภทของเซต  Power set subset  การ

ดาํเนินการเซต 

2 บรรยาย  Power point 

อภิปราย   

อาจารย์

มหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั 
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สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอียด จํานวนชัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอน/

สือทีใช้ 
ผู้สอน 

5 การดาํเนินการเซตเวนแอนดอ์อยเลอร์  

การประยกุตเ์ซตเกียวกบัจาํนวนเซต 

2 บรรยาย  Power point 

อภิปราย  แลกเปลียนเรียนรู้ 

อาจารย์

มหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั 

6 การหาจาํนวนเซตดว้ยวิธีการเวน

แอนดอ์อยเลอร์  และการดาํเนินการ

เซต  ทดสอบยอ่ย 

2 บรรยาย  Power point 

อภิปราย  รายงานและ

แลกเปลียนเรียนรู้ 

อาจารย์

มหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั 

7 จาํนวนจริง  ระบบจาํนวนจริง  สมบติั

ของจาํนวนจริง  สมการ  อสมการ  

การหาค่าของตวัแปรในระบบจาํนวน

จริง 

2 บรรยาย  Power point 

อภิปราย  ซกัถาม 

อาจารย์

มหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั 

8 อสมการ  ค่าสมับูรณ์และการหาค่าตวั

แปรในระบบจาํนวนจริงทดสอบยอ่ย 

2 บรรยาย  Power point 

อภิปราย  แลกเปลียนเรียนรู้ 

อาจารย์

มหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั 

9 สอบกลางภาค 2   

10 คู่อนัดบั  ผลคูณคาทีเชียน

ความสัมพนัธ์  การหาค่า  Domain 

Range  และความสมัพนัธ์ 

2 บรรยาย  Power point 

อภิปราย  ซกัถาม 

อาจารย์

มหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั 

11 การหาความสัมพนัธ์  เมือ Domain 

Range เป็นเซตจาํกดั  และเซตจาํนวน

จริง 

2 บรรยาย  Power point 

อภิปราย  แลกเปลียนเรียนรู้ 

อาจารย์

มหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั 

12 ฟังกช์นั  การคาํนวณหาค่า Domain 

Range  ตามทีกาํหนด  และ Composit 

Function  ทดสอบยอ่ย 

2 บรรยาย  Power point 

อภิปราย  แลกเปลียนเรียนรู้ 

อาจารย์

มหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั 

13 Matrix  ความหมายของ Matrix  ชนิด

ของ  Matrix  การบวกลบ Matrix 

2 บรรยาย  Power point 

อภิปราย  ซกัถาม  ตอบ 

อาจารย์

มหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราช



 

 ๖

สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอียด จํานวนชัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอน/

สือทีใช้ 
ผู้สอน 

วิทยาลยั 

14 การคูณ  Matrix  การทรานสโพส  และ

อินเวอร์ส  Matrix 

2 บรรยาย  Power point 

อภิปราย  ซกัถาม  ตอบ 

อาจารย์

มหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั 

15 อินเวอร์ส Matrix ทดสอบยอ่ย 2 บรรยาย  Power point 

อภิปราย  ซกัถาม  ตอบ 

อาจารย์

มหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั 

16 สอบปลายภาค 2   

 

.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม

ที 
ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิ สัปดาห์ประเมนิ 

ส่วนของการ

ประเมินผล 

1 ความรู้และทกัษะการคิด

วิเคราะห ์ การคิดคาํนวณ  

การร่วมแลกเปลียน

เรียนรู้ 

การตอบคาํถาม 

การทดสอบยอ่ย 

3,6,8,12,15 30 

2 ความรู้ สอบกลางภาค 8 30 

3 ความรู้ สอบปลายภาค 16 30 

4 การร่วมกิจกรรม  การ

แลกเปลียนเรียนรู้ 

สังเกตพฤติกรรม การรายงาน ทุกสัปดาห์ 10 

 

หมวดท ี   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

.  เอกสารและตําราหลกั 

    บุญเลิศ  จีรภทัร์  คณิตศาสตร์เบืองตน้  กรุงเทพฯ :  J-print 2550. 

    สมชาย  สุทธิขาว  และคณะ.  คณิตศาสตร์เบืองตน้.  กรุเทพฯ  :  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง.   

.  เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

     กรรณิกา  กวิกไพฑูรย ์ หลกัคณิตศาสตร์.  กรุงเทพฯ  :  โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.   

.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

    พีระพล  ศิริวงศ.์  คณิตศาสตร์พืนฐาน. กรุงเทพฯ  :  วิทยพฒัน.์   



 

 ๗

หมวดท ี   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 

.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

     .   ประเมินการสอนโดยการซกัถามและแลกเปลียนเรียนรู้ 

     .   ซกัถามขอ้สงสัยในรายละเอียดเนือหา 

     .   การแลกเปลียนความเห็นต่อการเรียนรู้ระหว่างครูกบัผูเ้รียน 

.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

     .  ผูเ้รียนแสดงความเห็นต่อวธีิการจดัการเรียนรู้ 

     .  ผูเ้รียนซกัถามและอภิปรายเพือปรับเปลียนการจดัการเรียนรู้ 

.  การปรับปรุงการสอน 

     .   การแจง้ผลการสอบย่อยและสอบกลางภาคใหผู้เ้รียนรู้เพือร่วมกนัปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

     .   แลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนัเพือหาวิธีพฒันาการจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนและเนือหามากขึน 

.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

     .   ใหผู้เ้รียนไดรู้้ผลการสอบและการควบแบบทดสอบว่ามีจุดเด่นจุดดอ้ยอยา่งไร 

    .   แลกเปลียนเรียนรู้  ซักถามและตอบในสิงทีผูเ้รียนสงสัย  เพือหาแนวทางการพฒันาร่วมกนั 

.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     นาํผลการสอบ  ผลการประเมินในการทดสอบการเรียนรู้และพฤติกรรม  การสอบยอ่ย  และการสอบกลางภาคนาํมา

แลกเปลียน  ซกัถาม  และหาแนวทางร่วมกนัในการพฒันาผูเ้รียนให้เกิดผลการเรียนดีขึนมีความรู้ความสามารถและทกัษะ

ทางคณิตศาสตร์ดีขึน 

 

 


