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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    :  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร/ 
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา   :  วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี 
 

หมวดที ่1 ขHอมูลทั่วไป 
1.  รหัสและช่ือรายวิชา  :   10-034-202   คณิตศาสตร/พ้ืนฐาน 
                                  Basic Mathematics 
2.  จํานวนหน;วยกิต  :   3(3-0-6) 
  
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป
นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร พ้ืนฐาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาชีววิทยาประยุกต  คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

 
4.  อาจารย/ผูHรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย/ผูHสอน :  
 4.1  อาจารย/ผูHรับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารย จิตติมา   ชอบเอียด 

สถานท่ีติดต�ออาจารย   : ห2องสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี       
  โทร.  086-4884388 
 4.2  อาจารย/ผูHสอนรายวิชา 
  1)  อาจารย จิตติมา   ชอบเอียด 

สถานท่ีติดต�ออาจารย   : ห2องสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี       
  โทร.  086-4884388 
  2)  อาจารย สาธินี   มะลี 

สถานท่ีติดต�ออาจารย   : ห2องสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี       
  โทร.  086-4884388    
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปXท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษาท่ี ๒ ช้ันปXท่ี 1   
6.  รายวิชาท่ีตHองเรียนมาก;อน  :  ไม;มี 
7.  รายวิชาท่ีตHองเรียนควบคู;กัน  :  ไม;มี 
8.  สถานท่ีเรียน   :  คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
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9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล;าสุด  :   ๒๘ ตุลาคม 2556 

 
 

หมวดที ่2 จุดมุ;งหมายและวัตถุประสงค/ 
 
1.   วัตถุประสงค/ของรายวิชา  
 

1) เพ่ือให2นักศึกษามีความรู2ความเข2าใจในอุปนัยเชิงคณิตศาสตร  ฟBงก ชันและกราฟ ลิมิตและ  
ความต�อเนื่อง อนุพันธ ของฟBงก ชัน การประยุกต ของอนุพันธ  ปริพันธ ของฟBงก ชัน ปริพันธ ไม�ตรงแบบ     
การประยุกต ของปริพันธ  
 2) ตระหนักถึงความสําคัญในการนําความรู2ทางคณิตศาสตร ท่ีได2ไปประยุกต ใช2ในงานหรือสาขา
วิชาชีพของตน รวมถึงการนําไปใช2ในชีวิตประจําวัน 
 
2.  วัตถุประสงค/ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :  เพ่ือให2นักศึกษามีความรู2 ความเข2าใจ เกิดทักษะใน
การท่ีจะนําไปประยุกต ใช2ได2มากข้ึน 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1.  คําอธิบายรายวิชา   
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร  ฟBงก ชันและกราฟ ลิมิตและความต�อเนื่อง อนุพันธ ของฟBงก ชัน การประยุกต 

ของอนุพันธ  ปริพันธ ของฟBงก ชัน ปริพันธ ไม�ตรงแบบ การประยุกต ของปริพันธ  
 

2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชHต;อภาคการศึกษา  :    
     จํานวนชั่วโมงบรรยาย  48  ชั่วโมง 
  
3.  จํานวนช่ัวโมงต;อสัปดาห/ท่ีอาจารย/ใหHคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก;นักศึกษาเป:นรายบุคคล    

จัดให2นักศึกษาพบอาจารย เพ่ือขอคําปรึกษาและแนะนําสัปดาห ละ 2 ชั่วโมง  
 ทุกวันพุธ เวลา ๑๔.00 – 1๖.00 น. ห2องสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
 โทร  089-4884388 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูHของนักศึกษา 

 
การพัฒนาผลการเรียนรูH 

  
วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  ดHานคุณธรรม จริยธรรม 1.1  
มีวินัย ตรงต�อเวลา รู2จักกาลเทศะ 
มีสัมมาคารวะ (หลัก) 
 

1. กระบวนการสืบค2น (Inquiry 
Process)   
2. การเรียนแบบแก2ปBญหา 
(Problem-solving)      
3. การสอนแบบการต้ังคําถาม 
(Questioning)      
4. การสอนแบบการศึกษาเป
น
รายบุคคล (Individual Study)  
5. การสอนโดยการอภิปราย
กลุ�มแบบต�าง ๆ (Panel, 
Forum, Symposium, 
Seminar)   
 

1.งานท่ีให2ปฏิบัติตามสภาพจริง 
2.การสังเกต 
3.การสัมภาษณ  
4.การนําเสนองาน 
5.การฝhกตีความ 
 

2.  ดHานความรูH 
2.1 มีความรู2และเข2าใจเก่ียวกับ
หลักการและทฤษฎีด2าน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวข2อง (หลัก) 
2.๔ สามารถนําความรู2ด2าน
วิทยาศาสตร ท่ีเก่ียวข2องไป
ประยุกต ได2อย�างเหมาะสม (รอง) 

1. กระบวนการสืบค2น (Inquiry 
Process)   
2. การเรียนแบบแก2ปBญหา 
(Problem-solving)      
3. การเรียนแบบสร2างแผนผัง
ความคิด (Concept Mapping)  
4. การสอนแบบการต้ังคําถาม 
(Questioning)      
5. การสอนโดยการอภิปราย
กลุ�มแบบต�าง ๆ (Panel, 
Forum, Symposium, 
Seminar)   
 

1.การสัมภาษณ  
2.การนําเสนองาน 
3.การฝhกตีความ 
4.ข2อสอบอัตนัย 
5. ข2อสอบปรนัย 
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การพัฒนาผลการเรียนรูH 
  

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.  ดHานทักษะทางป[ญญา  
3.๒   คิดวิเคราะห และแปล
ความหมายข2อมูลท่ีได2จาก
การศึกษาค2นคว2าอย�างเป
นระบบ 

(หลัก) 

1. กระบวนการสืบค2น (Inquiry 
Process)   
2. การเรียนแบบแก2ปBญหา 
(Problem-solving)      
3. การเรียนแบบสร2างแผนผัง
ความคิด (Concept Mapping)  
 
4. การสอนแบบการต้ังคําถาม 
(Questioning)      
5. การสอนโดยการอภิปราย
กลุ�มแบบต�าง ๆ (Panel, 
Forum, Symposium, 
Seminar)   
 

1.การสัมภาษณ  
2.การนําเสนองาน 
3.การฝhกตีความ 
4.ข2อสอบอัตนัย 
5. ข2อสอบปรนัย 
 

4.  ดHานทักษะความสัมพันธ/
ระหว;างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4.3  มีการเรียนรู2เพ่ือพัฒนา
ตนเองอย�างต�อเนื่อง (หลัก) 

1. การเรียนแบบแก2ปBญหา 
(Problem-solving)      
2.การสอนแบบการต้ังคําถาม 
(Questioning)      
3. การสอนโดยการอภิปราย
กลุ�มแบบต�าง ๆ (Panel, 
Forum, Symposium, 
Seminar)   
 

1.การสัมภาษณ  
2.การนําเสนองาน 
3.การฝhกตีความ 
 

5.  ดHานทักษะการวิเคราะห/เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใชH
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.2 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห  แปลความหมายข2อมูล
เชิงตัวเลข (หลัก) 
5.3 สามารถสื่อสารได2อย�างมี

1.ใช2เครื่องคํานวณในการ
คํานวณในบางเนื้อหาวิชา 
2.มีการนําเสนอข2อมูลโดยใช2 
PowerPoint 
3.การแนะนําเทคนิคการสืบค2น
ข2อมูลทางอินเตอร เน็ต 
4.การมอบหมายงานด2วยการ

1.การสัมภาษณ  
2.การนําเสนองาน 
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การพัฒนาผลการเรียนรูH 
  

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

ประสิทธิภาพท้ังการพูด การฟBง
และการเขียน การสื่อความหมาย
โดยใช2สัญลักษณ  (รอง) 
 

สืบค2นข2อมูลด2วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.การนําเสนองานด2วยวาจา 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูH  (Curriculum Mapping)   
 

�  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก    �  หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง   - หมายถึงไม�กําหนดผลการเรียนรู2 
 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรูH 3. ทักษะทางป[ญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ/
ระหว;างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห/เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชHเทคโนโลยี 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

10-034-202 คณิตศาสตร 
พื้นฐาน (Basic 
Mathematics) 

�    �   �  �     �    � �   
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน 
 

สัปดาห/ 
ท่ี 

หัวขHอ/รายละเอียด        
(หน;วยเรียน/บทเรียน/หัวขHอ) 

จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ี
ใชH 

การวัดผล ผูHสอน 

1 แนะแนวประมวลรายวิชา 
 

3 1. อธิบายเค2าโครงการสอนโดย
นําเสนอด2วยโปรแกรม 
PowerPoint  
2. อธิบายข2อตกลงในการเรียน
ให2กับนักศึกษาในเรื่องต�อไปนี้  
   - การแต�งกายให2ถูกระเบียบ
มหาวิทยาลัย 
   - การตรงต�อเวลาในการเข2าเรียน
และการส�งงาน 
3. ทดสอบก�อนเรียน  
4. บรรยายประกอบการสอน
เนื้อหาในบทท่ี 1 โดยการนําเข2าสู�
บทเรียน  

1. ให2ความ
ร�วมมือในการ
ตอบข2อซักถาม 
2. การทดสอบ
ก�อนเรียน 
(pretest)  
 

อ.จิตติมา 

2-3 บทท่ี 1  ลิมิตและความ
ต;อเนื่อง  

 ทบทวนฟBงก ชัน 

 ความหมายและนิยามของลิมิต
และการหาค�าลิมิต 

 ลิมิตด2านเดียวและความ
ต�อเนื่อง 

 ลิมิตท่ีอนันต และลิมิตอนันต  

6 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝhกฝนแก2ปBญหาจากแบบฝhกหัด
และค2นคว2าเพ่ิมเติม 
3. กิจกรรมกลุ�ม 

1 ทําแบบฝhกหัด
บทท่ี 1 ถูกต2องไม�
ตํ่ากว�า 60% 
2 .ให2ความ
ร�วมมือในการทํา
กิจกรรม และ
ปฏิบัติกิจกรรม
กลุ�มได2ถูกต2อง 

อ.จิตติมา 

4-5 บทท่ี 2 อนุพันธ/ของฟ[งก/ชัน 

 การหาอนุพันธ โดยการใช2สูตร 

 ฟBงก ชันพีชคณิต 

 ฟBงก ชันลอการิทึม 

 ฟBงก ชันเอ็กซ โปเนนเชียล 

6 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝhกฝนแก2ปBญหาจากแบบฝhกหัด
และค2นคว2าเพ่ิมเติม 
3. ทดสอบย�อย 

1. ทําแบบฝhกหัด
บทท่ี 2 ถูกต2องไม�
ตํ่ากว�า 60% 
2 ทําคะแนน
ทดสอบย�อยไม�ตํ่า

อ.สาธินี 
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กว�าเกณฑ  60% 
6 บทท่ี 2  อนุพันธ/ของฟ[งก/ชัน 

(ต;อ) 
 การหาอนุพันธ ของฟBงก ชันท่ี

นิยามโดยปริยาย 

 การหาอนุพันธ อันดับสูง 

 การใช2กฎลูกโซ� 

3 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝhกฝนแก2ปBญหาจากแบบฝhกหัด
และค2นคว2าเพ่ิมเติม 
 

๓. ทําแบบฝhกหัด
บทท่ี 2 ถูกต2องไม�
ตํ่ากว�า 60% 
 

อ.สาธินี 

7-8 บทท่ี 3  การประยุกต/อนุพันธ/ 
 

6 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝhกฝนแก2ปBญหาจากแบบฝhกหัด
และค2นคว2าเพ่ิมเติม 

1. ทําแบบฝhกหัด
บทท่ี 3 ถูกต2องไม�
ตํ่ากว�า 60 % 
 

อ.สาธินี 

9 การสอบกลางภาค 3 สอบภาคทฤษฎี -  
10-12 บทท่ี 4  ปริพันธ/ 

 นิยามปริพันธ ไม�จํากัดเขต 

 การหาปริพันธ ไม�จํากัดเขตโดย
ใช2สูตรเบ้ืองต2น 

9 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝhกฝนแก2ปBญหาจากแบบฝhกหัด
และค2นคว2าเพ่ิมเติม 
 

1. ทําแบบฝhกหัด
บทท่ี 4 ถูกต2องไม�
ตํ่ากว�า 60% 
 

อ.สาธินี 

13-1๔ บทท่ี 4  ปริพันธ/ (ต;อ) 
 เทคนิคการหาปริพันธ โดย

วิธีการเปลี่ยนตัวแปร 

 เทคนิคการหาปริพันธ โดย
แบ�งเป
นเศษส�วนย�อย 

๖ 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝhกฝนแก2ปBญหาจากแบบฝhกหัด
และค2นคว2าเพ่ิมเติม 
3. ทดสอบย�อย (สัปดาห ท่ื 14) 
 

1 ทําแบบฝhกหัด
บทท่ี 4 ถูกต2องไม�
ตํ่ากว�า 60% 
2. ทําคะแนน
ทดสอบย�อยไม�ตํ่า
กว�าเกณฑ  60 % 

อ.สาธินี 

1๕-1๗ บทท่ี 5  ปริพันธ/จํากัดเขต 
 ปริพันธ จํากัดเขตและการ

ประมาณค�าอินทิกรัลจํากัดเขต 

๙ 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝhกฝนแก2ปBญหาจากแบบฝhกหัด
และค2นคว2าเพ่ิมเติม 

1. ทําแบบฝhกหัด
บทท่ี 5 ถูกต2องไม�
ตํ่ากว�า 60% 

 

อ.สาธินี 

18 การสอบปลายภาค 3 สอบภาคทฤษฎี -  
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรูH    
 

กิจกรรม  
ท่ี 

ผลการเรียนรูH วิธีการประเมิน สัปดาห/ท่ี
ประเมิน 

สัดส;วนของ      
การประเมินผล 

1 2.1,2.2,3.1, 
5.2 

ทดสอบย�อยครั้งท่ี 1 
สอบกลางภาคการศึกษา 
ทดสอบย�อยครั้งท่ี 2 
สอบปลายภาคการศึกษา 

4 
9 
13 
18 

10 % 
25 % 
10 % 
25 % 

2 5.3 - การประเมินการทํางาน (แบบฝhกหัด) 
- กิจกรรมในชั้นเรียน  รายงานกลุ�มและการ
นําเสนอหน2าชั้นเรียน  

ตลอดภาค
การศึกษา 

1๕ % 
๕ % 

 
3 ๑.๑,4.1 - ประเมินความสามัคคี ความกระตือรือร2น

และใฝzรู2ในการเรียนคณิตศาสตร  
- ประเมินความสามารถในการคิดและพัฒนา
ความคิด คิดอย�างรอบคอบ  คิดเร็ว  คิด
สร2างสรรค และ คิดหลากหลาย 
- ประเมินทัศนคติท่ีดีต�อการเรียนคณิตศาสตร  

ตลอด               
ภาคการศึกษา 

 
10 % 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ตําราและเอกสารหลักท่ีใชHในการเรียนการสอน   
 เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร พ้ืนฐาน (Basic Mathematics) รหัสวิชา  
10-034-๒๐๒  จัดทําโดย   อาจารย จิตติมา   ชอบเอียดและอาจารย สาธินี   มะลี 
2.  เอกสารและขHอมูลสําคัญท่ีนักศึกษาจําเป:นตHองศึกษาเพ่ิมเติม   

ไม�มี 
3.  เอกสารและขHอมูลแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 

คณาจารย  ภาควิชาคณิตศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  (2542). คณิตศาสตร	พ้ืนฐาน.  
  ภาควิชาคณิตศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร .  

ประสาท   มีแต2ม.   (2541). คณิตศาสตร	ประยุกต	เบ้ืองต�น.ภาควิชาคณิตศาสตร    
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร .  
 Tomastik, Edmond C.   (1996).   Calculus Applications and Technology for  

business,Social and life sciences.   Second edition.   Saunders College  
Publishing.   
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Hughes-Hallett,Deborah,Gleason,Andrew M.   (1998).   Calculus.   Second edition.    
  John Wiley&Sons.Inc. 
 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
1.  กลยุทธ/การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  ให2นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของ
รายวิชา ท้ังด2านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห2องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน       ท่ี
ส�งผลกระทบต�อการเรียนรู2 และผลการเรียนรู2ท่ีได2รับ ข2อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงรายวิชา ด2วยระบบ
เครือข�ายของมหาวิทยาลัย  

 
2.  กลุยุทธ/การประเมินการสอน :  คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีกําหนดให2มีการประเมินการสอนโดย
คณะกรรมการประเมินการสอนท่ีแต�งต้ังโดยคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และผลการเรียนของ
นักศึกษา  
 
3.   การปรับปรุงการสอน  :  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  ทวนสอบจากคะแนนข2อสอบหรืองานท่ี
มอบหมาย  
 
 5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  ปรับปรุงรายละเอียด
สื่อการสอน เพ่ือให2ผู2เรียนทําความเข2าใจได2ง�ายข้ึน 
 
        
       

ลงช่ือ                                       อาจารย/ผูHรับผิดชอบรายวิชา 
                          (                                     ) 

 
 

ลงช่ือ     อาจารย/ผูHรับผิดชอบหลักสูตร 
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