
           มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

สาขาวิชา วิศวกรรมโทรคมนาคม 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

 6001007 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 

2. จํานวนหนวยกิต 

 3 หนวยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

เปดสอนใหกบัหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

     ประเภทของรายวิชา 

          หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

                        บังคับ                            เลือก 
                        

              กลุมวิชา  

                        ภาษาและการสือ่สาร               มนุษยศาสตร 

                        สังคมศาสตร                         วิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 

      หมวดวิชาเฉพาะ 

    กลุมวิชา 

             แกน   บังคับ   เลือก 

     เฉพาะดาน         บังคับ   เลือก 

     พื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ         บังคับ    เลือก 

     เอก         บังคับ    เลือก 

     โท          บังคับ    เลือก 

     อื่นๆ  (ระบ)ุ …………………..……………… 

      หมวดวิชาเลือกเสร ี

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

 อาจารยผูสอน อาจารย อดิศร แกวภักดี 

5. ภาคการศึกษา /ชั้นปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาที ่1 ช้ันปที่ 1 
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6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

  ไมมี 

   มี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

    ไมมี 

    มี    รายวิชา…………………………………… 

8. สถานท่ีเรยีน 

    หองบรรยาย 

    หองปฏิบัติ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

 วันที่จัดทํารายวิชา วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในรายวิชาคณิตศาสตรวิศวกรรม ท่ีเปนพื้นฐานใน

รายวิชาตัวตอไป การแกโจทยปญหาทางดานคณิตศาสตรวิศวกรรม มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

เรขาคณิตวิเคราะห พิกัดเชิงข้ัว สมการอิงตัวแปรเสริม พีชคณิตของเวกเตอร เสนตรงและระนาบใน

ปริภูมิสามมิติ ลิมิต ความตอเนื่องการหาอนุพันธ และการอินทิเกรตฟงกชันคาจริงของหนึ่งตัวแปรจริง 

และการประยุกตรูปแบบยังไมกําหนด เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลขอินทิเกรตไมตรง

แบบ 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เปลี่ยนแปลงเน้ือหาใหทันสมัยสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและขอกําหนดของสภาวิศวกร 
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หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

เรขาคณิตวิเคราะห พิกัดเชิงข้ัว สมการอิงตัวแปรเสริม พีชคณิตของเวกเตอรเสนตรงและระนาบในปริภูมิสาม

มิติ ลิมิต ความตอเน่ืองการหาอนุพันธและการอินทิเกรตฟงกชันคาจริงของหน่ึงตัวแปรจริง และการประยุกต

รูปแบบยังไมกําหนด เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลขอินทิกรัลไมตรงแบบ 

 
2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง กิจกรรมเพ่ิมเติม 

45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา  0 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 0 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 0 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

 

3. จํานวนชั่วโมงตอสปัดาหท่ีอาจารยใหคาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

     1 ช่ัวโมง/สปัดาห (อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรอืรายกลุมตามความตองการ) 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

ผลการเรียนรูแตละดานท่ีมุงหวังจะพัฒนานักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1.1 มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอ

ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ

และขอบังคับตางๆ ขององคกรและ

สังคม 

1) มอบหมายงาน/การบาน 

2) สังเกตพฤติกรรมในหองเรียน 

3) การเขาเรียนตรงตอเวลา 

1) การสงงาน/แบบฝกหัด/งานที่ไดรับ

มอบหมาย 

2) พฤติกรรมการเขาเรียนและขณะ

เรียน 

3) เช็คช่ือ 

 

2. ความรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

2.1 มี ค วาม รู แ ล ะความ เข า ใจท าง

คณิตศาสตรพื้ นฐาน  วิทยาศาสตร

พื้ น ฐ าน  วิ ศ วก ร ร ม พื้ น ฐ าน  แล ะ

เศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับ

1) มีปญ หาโจทยการบ านที่

หลากหลาย 

 

1) สามารถใชความรูทางคณิตศาสตร

ในการแกไขปญหาโจทยการบาน 

2) สามารถใชความรูทางคณิตศาสตร

ในการแกไขปญหาโจทยขอสอบ 
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งานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ 

และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

 

 

3. ทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยาง

เปนระบบ 

3.2 สามารถคิดวิเคราะหและแกไข

ปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ

รวมถึงการใชขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจในการทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1) มีปญ หาโจทยการบ านที่

หลากหลาย 

2) ใหนําเสนองรายงานที่

เกี่ยวกับเน้ือหารายวิชา 

1) สามารถอธิบายข้ันตอนตางๆ ใน

การแกไขปญหาโจทยการบานและ

ขอสอบ 

2) สามารถแกไขโจทยการบานหรือ

ขอสอบที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับการ

ประยุกตทางดานวิศวกรรมไดอยางมี

ข้ันตอน 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

4.1 รู จั ก บ ทบ าท  ห น าที่  และมี ความ

รับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย 

ทั้งงานบุคคลและงานกลุมสามารถปรับตัว

และทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและ

ผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถ

วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

1) มอบหมายงาน และให

นําเสนองรายงานที่เกี่ยวกับ

เน้ือหารายวิชา 

1) ความรับผิดชอบจากงานที่ไดรบั

มอบหมายเชน การบาน แบบฝกหัดใน

ช้ันเรียน 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

5.1 สามารถประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารที่ทันสมัยได

อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1) มอบหมายงานใหไป

ศึกษาคนควา และให

นําเสนองรายงานที่เกี่ยวกับ

เน้ือหารายวิชา 

1) ใชโปรแกรม MATLAB ในตรวจคําตอบ

แบบฝกหัด 

2) สามารถใชคอมพิวเตอรในการสืบคน

ขอมูล 

3) ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทํารายงาน 
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คานิยม 12 ประการ 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน 

3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 

4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม 

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย 

7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย 

8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจกัการเคารพผูใหญ 

9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา 

10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

11. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า 

12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนของตนเอง 

 

 

 



           มคอ. 3 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ความสอดคลอง 

มาตรฐานผลการ

เรียนรู(TQF) 

คานิยม 12 ประการ 

(ระบุขอทีส่อดคลอง) 

1 เรขาคณิตวิเคราะห 3 1) บรรยาย อธิบายเน้ือหาพรอมยกตัวอยางประกอบ แสดง

วิธีการคํานวณ อาจารยซักถามนักศึกษา และเปดโอกาสให

นักศึกษาซักถามขอสงสัย 

2) แบบทดสอบในหองเรียน 

3) มอบหมายแบบฝกหัด 

1.2, 2.1, 3.3, 4.4, 

5.4 

4,8 

2-3 

พิกัดเชิงข้ัว สมการอิงตัว

แปรเสรมิ 

6 1) บรรยาย อธิบายเน้ือหาพรอมยกตัวอยางประกอบ แสดง

วิธีการคํานวณ อาจารยซักถามนักศึกษา และเปดโอกาสให

นักศึกษาซักถามขอสงสัย 

2) แบบทดสอบในหองเรียน 

3) มอบหมายแบบฝกหัด 

1.2, 2.1, 3.3, 4.4, 

5.4 

4,8 

4-5 

พีชคณิตของเวกเตอร 

เสนตรงและระนาบใน

ปริภูมสิามมิติ 

4.5 1) บรรยาย อธิบายเน้ือหาพรอมยกตัวอยางประกอบ แสดง

วิธีการคํานวณ อาจารยซักถามนักศึกษา และเปดโอกาสให

นักศึกษาซักถามขอสงสัย 

2) แบบทดสอบในหองเรียน 

3) มอบหมายแบบฝกหัด 

1.2, 2.1, 3.3, 4.4, 

5.4 

4,8 

6-7 ลิมิต ความตอเน่ืองการหา 4.5 1) บรรยาย อธิบายเน้ือหาพรอมยกตัวอยางประกอบ แสดง 1.2, 2.1, 3.3, 4.4, 4,8 
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ความสอดคลอง 

มาตรฐานผลการ

เรียนรู(TQF) 

คานิยม 12 ประการ 

(ระบุขอทีส่อดคลอง) 

อนุพันธ วิธีการคํานวณ อาจารยซักถามนักศึกษา และเปดโอกาสให

นักศึกษาซกัถามขอสงสัย 

2) แบบทดสอบในหองเรียน 

3) มอบหมายแบบฝกหัด 

5.4 

8 สอบกลางภาค 3 ขอสอบกลางภาค 2.1, 3.3 2 

9 

อนุพันธและการ

ประยุกตใชงาน 

3 1) บรรยาย อธิบายเน้ือหาพรอมยกตัวอยางประกอบ แสดง

วิธีการคํานวณ อาจารยซักถามนักศึกษา และเปดโอกาสให

นักศึกษาซักถามขอสงสัย 

2) แบบทดสอบในหองเรียน 

3) มอบหมายแบบฝกหัด 

1.2, 2.1, 3.3, 4.4, 

5.4 

4,8 

10  ปริพันธ 3 1) บรรยาย อธิบายเน้ือหาพรอมยกตัวอยางประกอบ แสดง

วิธีการคํานวณ อาจารยซักถามนักศึกษา และเปดโอกาสให

นักศึกษาซักถามขอสงสัย 

2) แบบทดสอบในหองเรียน 

3) มอบหมายแบบฝกหัด 

1.2, 2.1, 3.3, 4.4, 

5.4 

4,8 

11-12 เทคนิคการอินทิเกรต 6 1) บรรยาย อธิบายเน้ือหาพรอมยกตัวอยางประกอบ แสดง

วิธีการคํานวณ อาจารยซักถามนักศึกษา และเปดโอกาสให

นักศึกษาซักถามขอสงสัย 

1.2, 2.1, 3.3, 4.4, 

5.4 

4,8 
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ความสอดคลอง 

มาตรฐานผลการ

เรียนรู(TQF) 

คานิยม 12 ประการ 

(ระบุขอทีส่อดคลอง) 

2) แบบทดสอบในหองเรียน 

3) มอบหมายแบบฝกหัด 

13-14 

การอินทเิกรตฟงกชันคา

จริงของหน่ึงตัวแปรจรงิ 

การประยุกตรูปแบบยังไม

กําหนด 

 

3 1) บรรยาย อธิบายเน้ือหาพรอมยกตัวอยางประกอบ แสดง

วิธีการคํานวณ อาจารยซักถามนักศึกษา และเปดโอกาสให

นักศึกษาซักถามขอสงสัย 

2) แบบทดสอบในหองเรียน 

3) มอบหมายแบบฝกหัด 

1.2, 2.1, 3.3, 4.4, 

5.4 

4,8 

15-16 

การอินทเิกรตเชิงตัวเลข

อินทิกรลัไมตรงแบบ 

9 1) บรรยาย อธิบายเน้ือหาพรอมยกตัวอยางประกอบ แสดง

วิธีการคํานวณ อาจารยซักถามนักศึกษา และเปดโอกาสให

นักศึกษาซักถามขอสงสัย 

2) แบบทดสอบในหองเรียน 

3) มอบหมายแบบฝกหัด 

1.2, 2.1, 3.3, 4.4, 

5.4 

4,8 

17 สอบปลายภาค 3 แบบทดสอบ 2.1, 3.3 2 
 
หมายเหต ุ ไมจําเปนตองสอดคลองกับ “คานิยมหลัก 12 ประการ” ทุกสัปดาห 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน 
สัดสวนของการประเมิน 

(รวม 100%) 

1.2, 2.1, 3.1, 

3.3, 4.4, 5.4 

การสอบ 

    - แบบฝกหัด 

    - สอบกลางภาคเรียน 

    - สอบปลายภาคเรียน 

 

ทุกสปัดาห 

8 

17 

 

20% 

30% 

40% 

1.2 การเขาช้ันเรียน/พฤติกรรมในช้ันเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10% 

หมายเหตุ ใหระบรุายละเอียดของการประเมิน โดยไมจําเปนตองประเมินทุกสัปดาห 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
 - อดิศร แกวภักดี เอกสารประกอบการสอน วิชา 6001007, 6001411 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 
 - มนัส ประสงค, แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห 1, สํานักพิมพศูนยสงเสรมิวิชาการ, คณะวิศวกรรม

เทคโนโลยี, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

 - วรรณา ไชยวิโน, แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2, สํานักพิมพศูนยสงเสรมิวิชาการ, คณะวิศวกรรม

เทคโนโลยี, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
 ผศ. ศรีบุตร แววเจริญ, ผศ. ดร. ชนศักด์ิ บายเที่ยง. หนังสือ คณิตศาสตรวิศวกรรมและวิทยาศาสตร เลม 

1-6 , มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 ผูแตง John Thomus, ผูแปลและเรียบเรียง เกียรติฟา ต้ังใจจิต, วิเชียร ปลื้มกมล, และคณะ, แคลคูลัส 

Thomas’ Calculus, เพียรสัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชนา, กรุงเทพฯ, 2548 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 เว็ป ไซต  http://pws.npru.ac.th/adisorn/ เป น โฮมเพจอาจารยผู ส อนให ดาวน โหลด เอกสาร

ประกอบการสอน 

 เว็ปไซต http://math.science.cmu.ac.th/html/caimenu.php เปนสื่อการเรียนออนไลนของคณะ

วิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 เว็ปไซต http://e-book.ram.edu/e-book/index.html เปน e-books ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 เว็ปไซต 

http://www.youtube.com/watch?v=CtRAHmeWSC0&list=PL3DFE6C1D9A6DFBE7&feature=mh_lol

z เปนวีดีโอสอนจากตางประเทศบรรยายเปนภาษาอังกฤษ 
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 เว็ปไซต http://math.sut.ac.th/~jessada/CALII/cal_II.htm 

 เว็ปไซต http://patrickjmt.com/ 

  เว็ปไซต http://www.calcoolacademy.com/ 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรงุการดําเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1) การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
2) การสงัเกตพฤติกรรมของผูเรียน 
3) แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 
4) ขอเสนอแนะผานจดหมายอเิลก็ทรอนิกสที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
1) การสงัเกตพฤติกรรมของผูเรียน 
2) ผลการสอบ 
3) การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
4) การทวนสอบประเมินผลการเรียนรู 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากสอนครบตามแนวการจัดการเรียนรูแลว นําบันทึกหลังการสอนในแตละสัปดาหที่ไดจากการ

สังเกต มาระดมสมองระหวางผูสอนและผูเรียน และอาจารยในสาขาวิชา ตลอดจนหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อนํามาใชใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งตอไป 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู
ในวิชาไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา และหลังการออกผลการเรียนรายวิชามี
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชา คือ การทวนสอบการใหคะแนนจากประธานสาขาวิชาและฝายวิชาการของ
คณะวิทยฯ 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากข้ึน โดยการปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป ตามขอเสนอแนะการทวนสอบ
ตามขอ 4, แบบประเมินผูสอน, และแบบประเมินรายวิชา 

 
หมวดอื่นๆ 

 

1. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ถามี) 
 -  
2. การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับกระบวนการเรียนการสอน (ถามี) 
 - 


