
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑ 

รายวชิา คณิตศาสตรเบ้ืองตน      สาขาวชิา คหกรรมศาสตร  คณะ/วทิยาลัย วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี     มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

 

รายละเอยีดของรายวชิา(Course Specification) 

รหัสวชิา  MAT1102 รายวชิา คณติศาสตรเบื้องตน 

 สาขาวชิาคหกรรมศาสตร คณะ/วทิยาลัย วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศกึษา ๒ ปการศกึษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดท่ี๑  ขอมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวชิา   MAT ๑๑๐๒ 

ช่ือรายวชิาภาษาไทย คณติศาสตรเบื้องตน 

ช่ือรายวชิาภาษาอังกฤษ Basic Mathematics 

๒. จํานวนหนวยกติ   ๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)  

       

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 
 ๓.๑  หลักสูตร       วทิยาศาสตรบัณฑติ (คหกรรม)  

 ๓.๒ ประเภทของรายวชิา    หมวดวชิาเฉพาะดาน (วชิาแกน) 

๔.อาจารยผูรับผดิชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน    

 ๔.๑  อาจารยผูรับผดิชอบรายวชิา    อ.ดร.สาริสา ปนคํา 

 ๔.๒ อาจารยผูสอน   อ.ดร.สาริสา ปนคํา 

๕.  สถานท่ีตดิตอ  ช้ัน ๕  ภาควชิาวทิยาศาสตร  คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

                        / E – Mail : sarisa.pi@ssru.ac.th   

 

๖.ภาคการศกึษา / ชัน้ปท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศกึษาที่    ๒/๒๕๖๔   

๖.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได ประมาณ  ๓๐ คน 

 

๗. รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน(Pre-requisite)  (ถาม)ี  

ไมม ี

 
๘. รายวชิาท่ีตองเรยีนพรอมกัน(Co-requisites)(ถาม)ี  

 ไมม ี

 

mailto:sarisa.pi@ssru.ac.th
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๙. สถานท่ีเรยีน    คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

๑๐.วันท่ีจัดทําหรอืปรับปรุง  วันที่ ๒๕ เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รายละเอยีดของรายวชิาคร้ังลาสุด 

 
หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 
๑. จุดมุงหมายของรายวชิา 

  เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับพื้นฐานทางคณิตศาสตร องคประกอบ มีทักษะการคํานวณ สามารถ

นําไปประยกุตใชในการแกปญหาที่เก่ียวกับศาสตรที่นกัศกึษาเรียน รวมทัง้การนําเทคโนโลย-ี สารสนเทศทางคณติศาสตรมา

ชวยเพื่อความสะดวก ตลอดจนเปนผูที่มคุีณธรรม จริยธรรม ความรับผดิชอบตอตนเองและสวนรวม 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 

  เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐาน มีความเขาใจในการนําความรูไปประยุกตใชในสาขาวิชาชีพของตนได และชวย

กระตุนผูเรียนใหเกิดทักษะการเรียนรูดวยตนเองไดมากขึ้น   ตลอดจนนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยไปใชเพื่อชวยในการ

คํานวณโจทยที่สลับซับซอนได และสามารถนําไปใชไดอยางถูกตองและมปีระสทิธภิาพ      

หมวดท่ี๓ลักษณะและการดาํเนนิการ 

๑. คําอธบิายรายวชิา 

  ระบบจํานวน อัตราสวน เปอรเซ็นต การวัดเชิงเรขาคณิต การนับและความนาจะเปน โดยเนนการวิเคราะหและหา

คําตอบจากการประยุกตปญหา 

  Number system, ratio, percentage, measurement in geometry, counting and probability with 

specification problems and solving for optimal answer. 

 
๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศกึษา 
 

บรรยาย 

(ช่ัวโมง) 

สอนเสรมิ 

(ช่ัวโมง) 

การฝกปฏบิัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน(ช่ัวโมง) 

การศกึษาดวยตนเอง 

(ช่ัวโมง) 
บรรยาย ๔๕ ช่ัวโมง ตอภาค

การศึกษา 

สอนเสริมตาม ความ

ตองการ ของนักศึกษา 

เฉพาะราย 

ไมมกีารฝกปฏบัิติ (อาจมกีารแนะนําการใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณติศาสตรตาม

ความตองการของนักศึกษา) 

การศึกษาดวยตนเอง ๖ 

ช่ัวโมงตอสัปดาห 
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๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนักศกึษาเปนรายบุคคล 

อาจารยจดัเวลาใหคําปรึกษานอกเวลาที่ทาํการสอน ๑ ช่ัวโมงสําหรับรายที่ตองการ 

 ๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผูสอน  ช้ัน  ๕  อาคาร ๒๖  คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 ๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทที่ทาํงาน / มอืถอื  หมายเลข  ๐๘-๖๘๗๗-๗๑๘๙ 

 ๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอเิลก็ทรอนกิส (E-Mail)  sarisa.pi@ssru.ac.th 

 ๓.๔ ปรึกษาผานเครอืขายสังคมออนไลน (Facebook/Twitter/Line)  ดร สาริสา ปนคํา 

 ๓.๕ ปรึกษาผานเครอืขายคอมพวิเตอร (Internet/Web board) http://www.elsci.ssru.ac.th/sarisa.pi 

  

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรยีนรูของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม  จรยิธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จรยิธรรมท่ีตองพัฒนา 

พัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มคุีณธรรม จริยธรรม เพื่อใหสามารถดําเนนิชีวติ รวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่น และเปน

ประโยชนตอสงัคมสวนรวม ดงันี้ 

 (๑)  มคุีณธรรม จริยธรรม เสยีสละ มคีวามซื่อสัตยสุจริต 

 (๒)  มวีนิัยในการปฏบิัตติามกฎระเบยีบของสังคมและวชิาชีพ 

 (๓)  เคารพสทิธแิละรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทัง้เคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

 (๔)  มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

 (๕)  มจีติสาธารณะพรอมที่จะชวยเหลอืผูอื่นเมื่อมโีอกาส 

๑.๒   วธีิการสอน 

(๑) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณศีกึษาเก่ียวกับการประยุกตโจทยปญหา ทางคณติศาสตรโดยเนน

ประเด็นทางดานคุณธรรม และจริยธรรม ผานระบบออนไลนและในช้ันเรียน 

(๒)  อภปิรายการแกปญหาทางดานคณติศาสตรโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความซือ่สตัย

ในการประกอบวชิาชีพ 

(๓)  แนะนําแนวการสอนกอนเร่ิมเรียน พรอมทัง้แจงขอตกลงรวมกัน ในเรื่องกําหนดการสงงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

๑.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑) พฤตกิรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขต และระยะเวลาที่รวมกันกําหนด 

พรอมทัง้มคีวามซื่อสตัยในการทํางานทีไ่ดรับมอบหมายดวย ผานระบบออนไลนและในช้ันเรียน 

(๒)  การแสดงความคิดเห็น วเิคราะห และอภปิราย อยางถูกตอง และเหมาะสม 
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๒. ความรู 

๒.๑   ความรูท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  มคีวามรูความเขาใจหลักการและทฤษฎีที่สาํคัญในเนื้อหาสาขาวชิาที่ศกึษา  

  (๒)  มคีวามเขาใจทางวชิาการในสาขาวชิาทศีกึษา สามารถนาความรูไปประยุกตใชการแกปญหาในการ

ทํางาน 

  (๓)  สามารถบูรณาการความรูในเนื้อหาสาขาวชิาทีศ่กึษา กับความรูในศาสตรอื่นๆที่เก่ียวของเพื่อการ

พัฒนาและประยุกตใชไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

  (๔)  สามารถพัฒนาความรู ทักษะ ความชํานาญในวชิาทีศ่กึษาไดอยางตอเนื่อง 

๒.๒   วธีิการสอน 

(๑) บรรยาย สาธติ ยกตัวอยาง โดยเนนหลกัการทางทฤษฎแีละประยุกตทางปฏบิัตแิละเชื่อมโยงปญหาใน

ชีวติประจําวันที่ สามารถนําความรูมาใชในการแกปญหา ผานระบบออนไลนและในช้ันเรียน 

(๒)  ใชการถามตอบ เพือ่กระตุนใหนักศกึษารูจักการคิด วเิคราะห และหาความเปนเหตุเปนผล 

๒.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑) การทดสอบยอย การทดสอบกลางภาค และการทดสอบปลายภาค ดวยขอสอบวัดหลักการและทฤษฎ ี

ผูเรียนตอบคําถาม  

(๒)  อภปิราย ถาม-ตอบในหองเรียน ในเรื่องการประยุกตความรู เพื่อใชในสถานการณในชีวติประจําวัน 

โดยผานระบบออนไลนและในช้ันเรียน 

๓.ทักษะทางปญญา 

๓.๑   ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

  (๑)  สามารถคิดวเิคราะหอยางมรีะบบ และมีเหตมุผีลตามหลักการทางวทิยาศาสตร 

  (๒)  นําความรูทางวทิยาศาสตรและคณติศาสตรไปประยุกตกับสถานการณตางๆไดอยางถูกตองและได

ถูกตองและเหมาะสม 

  (๓)  มคีวามใฝรู สามารถวเิคราะห และสงเคราะหความรูจากแหลงขอมลตางๆทหีลากหลายไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 

๓.๒   วธีิการสอน 

(๑)  สาธติและยกตัวอยางการแกโจทยปญหาทางดานคณติศาสตร 

(๒)  มอบหมายงานใหนักศกึษาฝกทกัษะการแกปญหาทางคณติศาสตร 

(๓)  อภปิราย ซักถาม ระหวางอาจารยและนักศกึษาในช้ันเรียนผานระบบออนไลนและในช้ันเรียน 
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(๔)  สะทอนแนวคิด และการแสดงความคิดอยางสรางสรรคในการสราง งานดานคณติศาสตร โดยใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๓.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑) ทดสอบยอย และทดสอบปลายภาค โดยเนนขอสอบ การวเิคราะหและการแกปญหาทางดาน

คณติศาสตร 

(๒)  การนําเสนอการแกโจทยปญหาทางคณติศาสตร 

(๓)  อภปิราย ถาม-ตอบในหองเรียน ในเรื่องการประยุกตความรู เพื่อใชในสถานการณในชีวติประจําวัน 

ผานระบบออนไลนและในช้ันเรียน 

๔. ทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตองพัฒนา 

  (๑) มมีนุษยสมพนัธและมภีาวะผูนํา โดยสามารถทางานรวมกับผูอนืทัง้ในบทบาทของผูนาํ และในบทบาท

ของสมาชิกกลุมทดีไีด  

  (๒) มคีวามรบผดิชอบในการกระทาของตนเองและรบผดิชอบงานในกลุมรวมทัง้มคีวามรับผดิชอบตอ

สังคมและองคกร 

  (๓) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดอยางเหมาะสม 

๔.๒   วธีิการสอน 

การมอบหมายงานที่ทาํรวมกันเปนทมีและงานที่มอบหมายเปนรายบุคคล ผานระบบออนไลนและในช้ัน

เรียน 

๔.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑)  ประเมนิผลตนเอง และเพื่อนรวมช้ันเรียน 

(๒)  ประเมนิพฤตกิรรมการทํางานเปนทมี 

(๓)  ประเมนิงานที่นําเสนอและงานที่ไดรับมอบหมาย 

๕. ทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  สามารถประยุกตความรูทางคณติศาสตรและสถิต ิเพือ่การวเิคราะห ประมวลผล การแกปญหา และ

นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 

 (๒)  มทีักษะในการสือ่สารไดอยางมปีระสทิธภิาพทัง้ทักษะการพูด ฟง อาน และเขยีน รวมทัง้การเลอืกใช

รูปแบบไดอยางเหมาะสม  

 (๓)  มทีักษะและความรูภาษาองักฤษหรอืภาษาตางประเทศอื่น เพือ่การคนควาไดอยางเหมาะสม 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๖ 

รายวชิา คณิตศาสตรเบ้ืองตน      สาขาวชิา คหกรรมศาสตร  คณะ/วทิยาลัย วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี     มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 (๔)  สามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมปีระสทิธภิาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ 

๕.๒   วธีิการสอน 

(๑)  มอบหมายงานใหนักศกึษาศกึษาดวยตนเองโดยเนนการแกโจทยปญหาทางดานคณติศาสตร 

(๒)  สาธติและยกตัวอยางการแกโจทยปญหาทางคณติศาสตรที่เหมาะสม พรอมทัง้เปดโอกาสใหนักศกึษา

ไดมกีารนาํเสนอหนาช้ันเรียน โดยผานระบบออนไลนและในช้ันเรียน 

๕.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑)  ประเมนิจากการแกโจทยปญหาทางดานคณติศาสตรทีเ่นนทักษะ การคิดคํานวณ และการใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(๒)  ประเมนิจากการถามตอบ และรวมอภปิรายและวธิกีารอภปิรายโดยผานระบบออนไลนและในช้ันเรยีน 

(๓)  ประเมนิจากการนําเสนอหนาช้ันเรียน โดยประเมนิจากผูสอน และเพือ่นรวมช้ันเรียนโดยผานระบบ

ออนไลนและในช้ันเรียน 

๕.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑)  ประเมนิจากการแกโจทยปญหาทางดานคณติศาสตรทีเ่นนทักษะ การคิดคํานวณ และการใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(๒)  ประเมนิจากการถามตอบ และรวมอภปิรายและวธิกีารอภปิราย 

(๓)  ประเมนิจากการนําเสนอหนาช้ันเรียน โดยประเมนิจากผูสอนและ เพือ่นรวมช้ันเรียน 

หมายเหต ุ

สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผดิชอบหลัก  

สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผดิชอบรอง  

เวนวาง หมายถึง ไมไดรับผดิชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum 

Mapping) 

หมวดท่ี๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

๑-๔ แจกแผนบริหารการสอนสํารวจ

ปญหาและความตองการของผูเรียน

๑๒ ๑. แนะนํารายวชิา MAT ๑๑๐๒ 

คณติศาสตรเบื้องตน แผนการสอน 

อ. ดร.สารสิา ปนคํา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๗ 

รายวชิา คณิตศาสตรเบ้ืองตน      สาขาวชิา คหกรรมศาสตร  คณะ/วทิยาลัย วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี     มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

เก่ียวกับการเรียน ทบทวน

คณติศาสตรพื้นฐานและศกึษา 

บทที่ 1 ระบบจาํนวนจริง 

- โครงสรางของระบบจาํนวน 

- สมบัตขิองจาํนวนจริง:  สมบัตปิด 

สลับที่ การเปลี่ยนกลุม เอกลกัษณ 

การแจกแจง นยิามผกผันการบวก 

นยิามผกผันการคูณ 

- ทฤษฎเีก่ียวกับจํานวนจริง: การตัด

ออกสําหรับการบวก การตัดออก

ของการคูณ   

-  เลขยกกําลัง:  ทฤษฎ ีและสมบัติ

ตาง ๆ ของเลขยกกําลัง 

- จํานวนเต็ม: จํานวนเฉพาะ จํานวน

ประกอบ ค.ร.น. และห.ร.ม. 

 

 

และการประเมิน 

๒ . ทบทวนความ รูพื้ นฐานทาง

คณิตศาสตรและสํารวจปญหาและ

ค ว า ม ต อ งก า รข อ งนั ก ศึ ก ษ า

เก่ียวกับการเรียน คณติศาสตร 

๓. แนะนําแหลงการเรียนรูอื่นๆ 

รวมทัง้การสบืคน ขอมลูจาก 

internet 

๔.  บรรยายทฤษฏทีี่เก่ียวของกับ

ระบบจํานวน  นําเสนอตัวอยางและ

การแกปญหา และใหนักศกึษาชฝก

ทักษะการคิดคํานวณและแกปญหา

ประยุกตอยางสมเหตุสมผล 

๕. ทําแบบฝกหัด รวมกันอภปิราย 

เสนอแนวคิดตอบคําถาม และ

รายงาน และมอบหมายงาน 

สื่อการสอน 

๑. Zoom/Meet 

๒. เอกสารประกอบการสอน 

๓. แบบฝกทักษะ  

๔. สื่อการสอน On demand 

/YouTube 

๕. Kahoot 

๖. Google Classroom 

๗. Website: 

elsci.ssru.ac.th/sarisa.pi 

๕-๗ บทที่ 2  การคํานวณอัตราสวน ๙ สอนออนไลนสัปดาหที ่๕-๗ อ.ดร.สาริสา ปนคํา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๘ 

รายวชิา คณิตศาสตรเบ้ืองตน      สาขาวชิา คหกรรมศาสตร  คณะ/วทิยาลัย วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี     มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

และรอยละ  

-  อัตราสวน 

-  อัตราสวนที่เทากัน 

-  อัตราสวนของจาํนวนหลาย ๆ 

จํานวน 

-  สดัสวน 

-  มาตราสวนและการวัด (การ

เปลี่ยนหนวยในระบบตาง ๆ) 

-  การวเิคราะหและแกปญหา

เก่ียวกับรอยละ (กําไร ขาดทนุ 

ตนทุน อัตราการเพิ่ม อตัราการลด) 

 

๑. บรรยายเก่ียวกับอัตราสวนและ

รอยละ  นําเสนอตัวอยางการ

แกปญหา และใหนักศกึษาชวยกัน 

วเิคราะหเพื่อวางแผนการแกปญหา 

อยาง สมเหตุสมผล 

๒. ทําแบบฝกหดั รวมกันอภปิราย 

เสนอแนวคิดตอบคําถาม และ

รายงาน 

๓. ทบทวนกอนสอบกลางภาค  

สื่อการสอน 

๑. Zoom/Meet 

๒. เอกสารประกอบการสอน 

๓. แบบฝกทักษะ  

๔. สื่อการสอน On demand 

/YouTube 

๕. Kahoot 

๖. Google Classroom 

๗. Website: 

elsci.ssru.ac.th/sarisa.pi 

๘ สอบกลางภาค  สอบขอเขยีน  

๙-๑๒ การวัดเชิงเรขาคณิต 

-  พื้นฐานทางเรขาคณติ: จดุ สวน

ของเสนตรง เสนตรง รังส ีมุม และ

ระนาบ 

-  รูปเรขาคณติสองมติ:ิ รูป

สามเหลี่ยม รูปสี่เหลีย่ม รูปหลาย

เหลี่ยม รูปวงกลม ผลรวมมมุภายใน

๑๒ สอนออนไลนคร้ังที่ ๘ 

และสอนในช้ันเรียน คร้ังที่ ๙-๑๒ 

๑. บรรยายเก่ียวกับการวัด เชิง

เรขาคณิต  นิยามของรูปเรขาคณิต 

นําเสนอตัวอยางการแกปญ หา

เก่ียวกับรูปเรขาคณิตสองมิติและ

สามมิติ  และการแกปญหาโจทย

อ.ดร.สารสิา ปนคํา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๙ 

รายวชิา คณิตศาสตรเบ้ืองตน      สาขาวชิา คหกรรมศาสตร  คณะ/วทิยาลัย วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี     มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

รูปเรขาคณติ การหาเสนรอบรูปและ

พื้นที่ของรูปเรขาคณติสองมติ ิ

-  รูปเรขาคณติสามมติ ิ: ทรง

สี่เหลีย่ม ทรงกระบอก ทรงกลม 

กรวย ปริซมึ พรีะมดิ  การหาพื้นที่

ผวิและปริมาตร  

-  การแกปญหาโจทยประยุกต

เก่ียวกับการวัด 

 

ประยุกตที่เก่ียวของการการวัดเชิง

เรขาคณิต และใหนักศึกษาชวยกัน

วเิคราะหเพื่อวางแผนการแกปญหา

อยางสมเหตุสมผล 

๒. ทําแบบฝกหดั รวมกันอภปิราย 

เสนอแนวคิดตอบคําถาม และ

รายงาน 

สื่อการสอน 

๑. Zoom/Meet 

๒. เอกสารประกอบการสอน 

๓. แบบฝกทักษะ  

๔. สื่อการสอน On demand 

/YouTube 

๕. Kahoot 

๖. Google Classroom 

๗. Website: 

elsci.ssru.ac.th/sarisa.pi 

๑๓-๑๖ การนับและความนาจะเปน 

- การเรียงสับเปลีย่น 

- แฟกทอเรียล 

- กฎการนับ 

- การเรียงสับเปลีย่น : วธิเีรียง

สับเปลี่ยนเชิงเสน  เชิงวงกลม   

- การจัดหมู 

- การทดลองสุม : ปริภูมติัวอยาง 

เหตุการณ 

- พชีคณติของเซตสาํหรับความ

๑๒ ๑. บรรยายเก่ียวกับการนับและ

ความนาจะเปน นยิามและทฤษฎทีี่

เก่ียวของการเรียงสับเปลีย่น 

แฟคทอเรียล กฏการนับ การเรียง

สับแปลี่ยนแบบเชิงเสนและวงกลม 

การจัดหมู และความนาจะเปน 

นําเสนอตัวอยางการแกปญหา และ

ใหนักศกึษาชวยกัน วเิคราะหเพื่อ

วางแผนการแกปญหา อยาง 

สมเหตสุมผล 

อ.ดร.สาริสา ปนคํา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๐ 

รายวชิา คณิตศาสตรเบ้ืองตน      สาขาวชิา คหกรรมศาสตร  คณะ/วทิยาลัย วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี     มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

นาจะเปน: ยูเนยีน อนิเตอรเซค คอม

พลเีมนต 

- สมบัตพิื้นฐานของความนาจะเปน 

นิยาม สัจพจน และทฤษฎเีบื้องตน 

- ความนาจะเปน โดยใชกฎการนับ

และการประยุกต 

๒. ทําแบบฝกหดั รวมกันอภปิราย 

เสนอแนวคิดตอบคําถาม และ

รายงาน 

สื่อการสอน 

๑. Zoom/Meet 

๒. เอกสารประกอบการสอน 

๓. แบบฝกทักษะ  

๔. สื่อการสอน On demand 

/YouTube 

๕. Kahoot 

๖. Google Classroom 

๗. Website: 

elsci.ssru.ac.th/sarisa.pi 

๑๗ สอบปลายภาค  สอบขอเขยีน  

 

 

 

 

 

 

 

๒. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 

 

ผลการเรียนรู วธีีการประเมนิผลการเรียนรู 
สัปดาหท่ี

ประเมนิ 

สัดสวน 

ของการประเมนิผล 

๒, ๓ 

สอบเก็บคะแนนคร้ังที่ ๑  

สอบกลางภาค 

สอบเก็บคะแนนคร้ังที่ ๒ 

๔ 

๘ 

๑๓ 

๑๕% 

๑๕ % 

๑๕ % 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๑ 

รายวชิา คณิตศาสตรเบ้ืองตน      สาขาวชิา คหกรรมศาสตร  คณะ/วทิยาลัย วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี     มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สอบปลายภาค ๑๗ ๑๕ % 

๔,๕ 
ผลจากการศกึษาดวยตนเองในหัวขอที่ไดรับ

มอบหมายการทาํแบบฝกหัด 

ตลอดภาค 

เรียน 

๒๕ % 

๑ 
การเขาช้ันเรียน การเสนอแนวคิด การถาม – ตอบ 

การแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 

ตลอดภาค 

เรียน 

๑๕ % 

คาระดับคะแนน 
  

เกรด ชวงคะแนน(%) คาระดับคะแนน 
A ๘๖-๑๐๐ ๔.๐๐ 
A- ๘๒-๘๕ ๓.๗๕ 
B+ ๗๘-๘๑ ๓.๕๐ 
B ๗๔-๗๗ ๓.๐๐ 
B- ๗๐-๗๓ ๒.๗๕ 
C+ ๖๖-๖๙ ๒.๕๐ 
C ๖๒-๖๕ ๒.๐๐ 
C- ๕๘-๖๑ ๑.๗๕ 
D+ ๕๔-๕๗ ๑.๕๐ 
D ๕๐-๕๓ ๑.๐๐ 
D- ๔๖-๔๙ ๐.๗๕ 
F ๐-๔๕ ๐ 

 

หมวดท่ี ๖ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 
๑. สาริสา ปนคํา (๒๕๖๔)  เอกสารประกอบการสอนวชิาคณติศาสตรเบื้องตน สาขาวชิาวทิยาศาสตรและ

นวัตกรรม คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพ 

 

๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ 
๑.  อุบล กลองกระโทก (๒๕๕๔)  แบบฝกทักษะคณติศาสตรพื้นฐาน  สาขาวชิาคณติศาสตรสารสนเทศ  คณะ

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยมีหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุันทา กรุงเทพ 

๒.  วชิรารักศ โอรสรักษ  (๒๕๖๐)  เอกสารประกอบการสอนวชิาคณติศาสตรพื้นฐาน สาขาวชิาวทิยาศาสตร 

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  

๓. สุรพงศ คงสัตย (๒๕๕๗) เอกสารประกอบการสอนวชิาคณติศาสตรเบื้องตน มหาวทิยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วทิยาเขตนครราชสมีา 

๔.  ฉลอง ทองประเสริฐ (๒๕๕๒) คณติศาสตรพื้นฐาน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยักรุงเทพ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๒ 

รายวชิา คณิตศาสตรเบ้ืองตน      สาขาวชิา คหกรรมศาสตร  คณะ/วทิยาลัย วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี     มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๕.  ประภาศรี อัศวกุล (๒๕๕๓) เอกสารทบทวนวชิาคณติศาสตรพื้นฐาน สาขาวชิาคณติศาสตร สํานักวชิา

วทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  

 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 ๑)  เวบ็ไซต www.elsci.ssru.ac.th/sarisa.pi 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนนิการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมนิประสทิธิผลของรายวชิาโดยนักศกึษา 

  การประเมินผลประสทิธิผลในรายวชิานี้ ที่จัดทําโดยนักศกึษา ไดจัดกิจกรรม ในการนําแนวคิดและความเห็น

จากนักศกึษาดวยวธิกีารดังตอไปนี้ 

- การสนทนาระหวางอยูสอนและผูเรียน 

- การสังเกตพฤตกิรรมระหวางการเรียน 

- วเิคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบยอย การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 

- แบบประเมนิผูสอนและแบบประเมนิรายวชิา 

๒. กลยุทธการประเมนิการสอน 

    ในการประเมนิผล ผูสอนไดใชกลยุทธดังตอไปนี้ คอื 

- ผลการทดสอบยอย ผลสอบกลางภาคและผลสอบปลายภาคของนักศกึษา 

- การสังเกตการสอนของเพื่อนรวมสาขาวชิาและการสะทอนการสอน 

- การทวนสอบผลการประเมนิการเรียนรูในแตละคร้ัง 

๓. การปรับปรุงการสอน 

  นอกจากการประเมนิผลการสอนในขอที่ ๒ แลว สาขาวชิาไดดําเนนิการ พัฒนาวชิาชีพครูดังตอไปนี้ 

- นํานวัตกรรมการศกึษาช้ันเรียน (Lesson Study) มาประยุกตใช เพื่อให สอดคลองกับรายวิชานี้ ซึ่งประกอบดวย

ขัน้ตอนที่สําคัญ ๓ ขัน้ตอน 

o ขัน้ตอนที่ ๑  การเขยีนแผนการสอนรวมกัน 

o ขัน้ตอนที่ ๒ การทดลองสอนตามแผนที่สรางรวมกันและมผีูสังเกตการสอน 

o ขัน้ตอนที่ ๓  สะทอนผลที่ไดจากการสอนจริงๆ นําผลที่ไดไปปรับปรุงและแกไข แลวดําเนนิการขัน้ตอน

อยางสม่ําเสมอ 

- ทําการวจิัยในช้ันเรียนเพื่อแกไขขอบกพรองของผูเรียนบางคนนําผลที่ไดจากการวจิัยมาใชปรับปรุงการเรียนการ

สอนอยางตอเนื่อง 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๓ 

รายวชิา คณิตศาสตรเบ้ืองตน      สาขาวชิา คหกรรมศาสตร  คณะ/วทิยาลัย วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี     มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาในรายวชิา 

- ทวนการสอบจากการสอบถามนักศกึษา 

- เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักศกึษาในรายวชิากับผลสัมฤทธิ ์ของนกัศกึษาปที่ผานมา โดยให

อาจารยที่เคยสอน รวมพจิารณาผลการสอบของนักศกึษา 

- การทดสอบยอย การปฏบิตั ิการนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน การพจิารณาอนมุัตผิลการเรียนของนักศกึษา

ระดับคณะ และการทวนรวมสอบจากอาจารยที่เคยสอนในรายวชิาที่ใกลเคียงกัน 

๕. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 

    จากผลการประเมินการเรียนการสอนและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจํารายวิชานี้ ไดมีการวางแผนและปรับปรุง

แนวการสอนในคร้ังตอๆไปอยางสม่ําเสมอ อีกทัง้มกีารเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดและวิธกีารสอนตามความเหมาะสม รวมทั้ง

โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรที่นํามาใชประกอบการเรียนและการสอน เพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อให

การเรียนการสอนเกิดประสทิธภิาพสูงสุด 

 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา | ๑๔ 

รายวชิา แคลคูลัสพื้นฐาน   สาขาวชิา คณิตศาสตรสารสนเทศ    คณะ/วทิยาลัย วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวชิา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห

เชงิตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ดาน

อ่ืน ๆ 

ความรับผดิชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวชิาศกึษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  

รหวัชิา…MAT๑๑๐๒… 

ชื่อรายวชิา คณติศาสตรเบื้องตน 

(Elementary Calculus) 
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