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มคอ.3 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวชิา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
คณิตศาสตร์ 

 
 

หมวดท่ี 1. ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวชิา 
 

 

4091201 หลกัการคณิตศาสตร์ 

 
Principles of Mathematics 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

 
3(3-0-6) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

 

 
ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 

 
4. อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน 

 

 

อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวชิา 

  

อาจารยผ์ูส้อน 

กลุ่ม 61/10 อาจารย ์อมัรินทร์ อภิรักษม์าศ 

กลุ่ม 61/8 อาจารย ์อมัรินทร์ อภิรักษม์าศ 

กลุ่ม 61/9 อาจารย ์อมัรินทร์ อภิรักษม์าศ 
 

 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 2561 

 
6. รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

 

 
ไม่มี 

 
7. รายวชิาท่ีตอ้งเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

 

 
ไม่มี 
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8. สถานท่ีเรียน 
 

 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม จงัหวดั มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

 

 

หมวดท่ี 2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 

 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ 
2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัตรรกศาสตร์และสามารถน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการใหเ้หตผุลประกอบการพิสูจน์ทฤษฎีบททาง
คณิตศาสตร์ได ้

3. สามารถแยกแยะความหมายของ สจัพจน์ บทนิยาม ทฤษฎีบท บทแทรก ขอ้ความคาดการณ์ทางคณิตศาสตร์ได ้

4. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนวธีิการพิสูจน์ทฤษฎีบทในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถพิสูจน์ทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ได ้

5. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดเร่ืองเซต สามารถพิสูจน์ทฤษฎีเซตเบ้ืองตน้ และน าไปใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการแกปั้ญหาอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งได ้
6. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดเร่ืองความสมัพนัธ์และฟังกช์นั และสามารถพิสูจน์ทฤษฎีบทท่ีเก่ียวขอ้งได ้

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 

 

หมวดท่ี 3. ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
 

 

 
          ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้ การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ เซต ความสมัพนัธ์และ
ฟังกช์นั 

 
          Nature and structure of mathematics, elementary logic, mathematical proof, sets, relations and 
functions 

 

 

2. จ านวนชัว่โมงท่ีใชต้่อภาคการเรียน - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาดว้ยตนเอง สอนเสริม 

45 ชัว่โมง  ไม่มี  90 ชัว่โมง  ตามความตอ้งการของ
นกัศึกษา  

 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์หค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

 

หมวดท่ี 4. การพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
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สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์/วธีิการสอน กลยทุธ์/วธีิการประเมินผล 

 

1.ตระหนกัในคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซ่ือสตัยสุ์จริต  

    

 

2.มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วชิาชีพและสงัคม  

  1. การเขา้ชั้นเรียน/การเขา้ร่วมกิจกรรม  

2. ความรู้ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์/วธีิการสอน กลยทุธ์/วธีิการประเมินผล 

 

2.ตระหนกัรู้ในหลกัการและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งบูรณาการ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การฝึกปฏิบติั (Practice)  

1. การสอบขอ้เขียน/สอบยอ่ย 
2. การสอบกลางภาค 

3. การสอบปลายภาค  

3. ทกัษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์/วธีิการสอน กลยทุธ์/วธีิการประเมินผล 

 

1.มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ
และกระบวนการคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา
วชิาชีพครู  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การฝึกปฏิบติั (Practice)  

1. การสอบขอ้เขียน/สอบยอ่ย 
2. การสอบกลางภาค 

3. การสอบปลายภาค  

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์/วธีิการสอน กลยทุธ์/วธีิการประเมินผล 

 

4.มีความรับผิดชอบในการเรียนอยา่ง
ต่อเน่ืองพฒันาตนเอง และวชิาชีพครู
อยา่งต่อเน่ืองตลอดจนมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม  

  1. การเขา้ชั้นเรียน/การเขา้ร่วมกิจกรรม  

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์/วธีิการสอน กลยทุธ์/วธีิการประเมินผล 

 

3.มีความสามารถในการส่ือสารไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพทั้งการพดู การฟัง การ
อ่าน และการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของส่ือการน าเสนอไดอ้ยา่ง
เหมาะสมค านึงถึงบุคคล และกลุ่มท่ีมี
ความแตกต่างกนั  

1. การอภิปราย  1. การเขา้ชั้นเรียน/การเขา้ร่วมกิจกรรม  

 

หมวดท่ี 5. แผนการสอนและการประเมินผล 
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1. แผนการสอน 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัขอ้/รายละเอียด จ านวนชัว่โมง วธีิการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

ส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน 
การเรียนรู้ 

ทฤษฎี ปฏิบติั 

1  -ธรรมชาติของ
คณิตศาสตร์ 
-โครงสร้างของ
คณิตศาสตร์  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การเขา้ชั้น
เรียน/การเขา้
ร่วมกิจกรรม  

2  -ค่าความจริงของ
ประพจน ์
-การเช่ือมประพจน ์ 

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การฝึก
ปฏิบติั 
(Practice)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การสอบ
ขอ้เขียน/สอบ
ยอ่ย  

3  รูปแบบประพจนท่ี์
สมมูลกนั 
-สจันิรันดร์  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การฝึก
ปฏิบติั 
(Practice)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การสอบ
ขอ้เขียน/สอบ
ยอ่ย  

4  -ประโยคเปิดและวลี
บ่งปริมาณ 
-การใหเ้หตผุล  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การฝึก
ปฏิบติั 
(Practice)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การสอบ
ขอ้เขียน/สอบ
ยอ่ย  

5  -การพิสูจน์
ขอ้ความ ถา้ p แลว้ q 

-การพิสูจน์
ขอ้ความ p ก็
ต่อเม่ือ q  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การฝึก
ปฏิบติั 
(Practice)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การสอบ
กลางภาค  

6  -การพิสูจน์
ขอ้ความ p หรือ q 

-การพิสูจน์โดยวธีิแยก
กรณี 
-การพิสูจน์การมีเพียง
หน่ึงเดียว  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การฝึก
ปฏิบติั 
(Practice)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การสอบ
กลางภาค  

7  -หลกัอุปนยัเชิง
คณิตศาสตร์  

3  0  1. การ
บรรยาย 

  1. เอกสาร
ประกอบการ

  1. การสอบ
กลางภาค  
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัขอ้/รายละเอียด จ านวนชัว่โมง วธีิการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

ส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน 
การเรียนรู้ 

ทฤษฎี ปฏิบติั 

2. การฝึก
ปฏิบติั 
(Practice)  

สอน  

8  -หลกัอุปนยัเชิง
คณิตศาสตร์  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การฝึก
ปฏิบติั 
(Practice)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การสอบ
กลางภาค  

9  -ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัเซต 
-ความสมัพนัธ์
ระหวา่งเซต 
-เซตยอ่ย 
-เซตกาลงั  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การฝึก
ปฏิบติั 
(Practice)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การสอบ
ขอ้เขียน/สอบ
ยอ่ย  

10  -การด าเนินการของ
เซต 
-ยเูนียน อินเตอร์เซก
ชนั ผลต่าง 
และส่วนเติมเตม็ของ
เซต 
-จ านวนสมาชิกของ
เซตจ ากดั  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การฝึก
ปฏิบติั 
(Practice)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การสอบ
ขอ้เขียน/สอบ
ยอ่ย  

11  -คู่อนัดบั 

-ผลคูณคาร์ทีเชียน 

-ความสมัพนัธ์
จาก A ไป B  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การฝึก
ปฏิบติั 
(Practice)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การสอบ
ขอ้เขียน/สอบ
ยอ่ย 
2. การสงัเกต
พฤติกรรม  

12  -โดเมนและเรนจข์อง 
ความสมัพนัธ ์
-ตวัผกผนัของ
ความสมัพนัธ์  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การฝึก
ปฏิบติั 
(Practice)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การสอบ
ปลายภาค  

13  -ความสมัพนัธ์สมมูล  3  0  1. การ   1. เอกสาร   1. การสอบ
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัขอ้/รายละเอียด จ านวนชัว่โมง วธีิการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

ส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน 
การเรียนรู้ 

ทฤษฎี ปฏิบติั 

บรรยาย 
2. การฝึก
ปฏิบติั 
(Practice)  

ประกอบการ
สอน  

ปลายภาค  

14  -บทนิยามของฟังกช์นั 

-ฟังกช์นัหน่ึงต่อหน่ึง 
-ฟังกช์นัไปทัว่ถึง 
-โดเมนและเรนจข์อง
ฟังกช์นั 
  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การฝึก
ปฏิบติั 
(Practice)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การสอบ
ปลายภาค  

15  -ฟังกช์นัประกอบ 

-ฟังกช์นัผกผนั 

-พีชคณิตของฟังกช์นั  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การฝึก
ปฏิบติั 
(Practice)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การสอบ
ปลายภาค  

 รวม 45.00       

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี งานท่ีใชป้ระเมินผลผูเ้รียน สปัดาห์ท่ีประเมิน คะแนน สดัส่วนการ
ประเมิน 

1  การสอบขอ้เขียน/สอบยอ่ย  2-4,10-12  20.00  20.00  

2  การเขา้ชั้นเรียน/การเขา้ร่วมกิจกรรม  ทุกสปัดาห์  10.00  10.00  

3  การสอบกลางภาค  9  35.00  35.00  

4  การสอบปลายภาค  17  35.00  35.00  

  รวม 100.00 100.00 

 

หมวดท่ี 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลกั 
 

 
อมัรินทร์ อภิรักษม์าศ. เอกสารประกอบการสอนวชิาหลกัการคณิตศาสตร์. สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 
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3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 
 

 

1. พฒันี อุดมกะวานิช. หลกัคณิตศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: สานกัพิมพ ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555. 
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หมวดท่ี 7. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนกัศึกษา 
 

 

การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ีท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 

          -  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 

          -  การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 

          -  แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 

 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
 

 

ในการเก็บขอ้มูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 

          -  ผลการสอบ  

          -  ความสนใจและการใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมตา่งๆของผูเ้รียน 

          -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 

3. การปรับปรุงการสอน 
 

 

หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มูลเพ่ิมเติมใน
การปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 

          -  ผูส้อนทบทวนกลยทุธก์ารสอนทุกภาคการศึกษา  

          -  ผูส้อนระชุมหารือปัญหาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

          - เรียกพบนกัศึกษาเป็นรายบุคคลเพ่ือแกปั้ญหาเฉพาะจุด 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิา 

4.1 การทวนผลสมัฤทธ์ิโดยนกัศึกษา  
 

 
ดา้นท่ี 1 ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นท่ี 2 ดา้นความรู้ ดา้นท่ี 3 ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นท่ี 4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ ดา้นท่ี 5 ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   

4.2 การทวนผลสมัฤทธ์ิโดยอาจารยผ์ูส้อน 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 

 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวชิา 
เพ่ือใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 

          -   ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ 4 

          -  เปล่ียนหรือเชิญอาจารยพ์ิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตใ์ช้
ความรู้ 

 

6. แผนการปรับปรุงรายวชิา ใหมี้ความทนัสมยั 
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