
มคอ. ๓ 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชั่น คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 EC 103 คณิตศาสตรสําหรับนักเศรษฐศาสตร 1  
  (Mathematics for Economists I) 

2. จํานวนหนวยกิต 
     3 หนวยกิต 3(3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร หมวดวิชาแกน 

4.   อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน  ผูชวยศาสตราจารยวรัตมา  เกษรสิทธ์ิ 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษาที่  2 / ช้ันปท่ี  1 

6.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
ไมมี 

7.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)  
ไมมี 

8.  สถานท่ีเรียน  
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย   

9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
       มกราคม  2559 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1. ศึกษาวิธีการวิเคราะหและการพิสูจนเบ้ืองตนทางคณิตศาสตร เพื่อใชในการประยุกตและ

การตัดสินใจ 

2.  ศึกษาคณิตศาสตรท่ีจําเปนและเกี่ยวของกับการนําไปใชในเชิงเศรษฐศาสตร  

3.   ศึกษาคณิตศาสตรในแงมุมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ในวิชาชีพ และ 

 การทํางานในอนาคต 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชประโยชนจากคณิตศาสตรท่ีเกี่ยวของกับเนือ้หาท่ีเรียนไดมาก

ท่ีสุด และเพื่อความทันสมัยใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา  
  ตรรกศาสตร การพิสูจน สมการ อสมการตัวแปรเดียว ฟงกชัน ฟงกชันเชิงเสน ระบบสมการ

เชิงเสน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนท และการประยุกต ความไมเปนอิสระเชิงเสน และการมีอยูจริงและความ

เปนหนึ่งเดียวของคําตอบของระบบสมการเชิงเสน การโปรแกรมเชิงเสน ศึกษาโดยประยุกตทาง

เศรษฐศาสตร 

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา      
 

บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 
(ช่ัวโมง) 

การฝกปฏบัิตงิานภาคสนาม/
การฝกงาน (ช่ัวโมง) 

การศึกษาดวย
ตนเอง 

(ช่ัวโมงตอสัปดาห)
45 โดยบทเรียน E-Classroom  และเสริมกรณี

ท่ีนักศึกษามาพบผูสอนท่ีหองผูสอน
ประมาณ 10-15 ช่ัวโมง 

ทําแบบฝกหัด  
ศึกษากอนและทบทวนจาก 
E-Classroom  
ทําแบบทดสอบ online 
ประมาณ 30 ช่ัวโมง 

5 
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
    5 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

    การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานท่ีมุงหวัง   มีดังตอไปนี้ 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 

 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
       -   มีความซ่ือสัตยสุจริต  มีวินัย เคารพในสิทธิของผูอ่ืน 
       -   สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม 
       -   มีจิตสํานึกและพฤติกรรมท่ีคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

1.2 วิธีการสอน 
- ปลูกฝงเร่ืองความซ่ือสัตย สุจริต เนนย้ําเร่ืองการไมทุจริตในการสอบ ไมคัดลอกผลงานผูอ่ืน  
- ฝกใหเปนคนตรงตอเวลาในทุกเร่ืองโดยเฉพาะการเขาช้ันเรียน และ การสงงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 
- ย้ําใหตระหนักถึงเร่ืองการแตงกายใหถูกระเบียบของสถาบันและเคารพกติกาของสังคม 
- ใหงานกลุมเพือ่ใหรูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืนและมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
- มีการสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม อยางเหมาะสมในช่ัวโมงเรียน 

1.3 วิธีการประเมินผล 
              -    พฤติกรรมการเขาเรียน และการสงงานท่ีไดรับหมอบหมายตรงตามเวลาท่ีกําหนดโดยไม
คัดลอกงานกนั  และสอบถามวิธีการทํางานสําหรับงานท่ีใหทําเปนทีม 

       -    การแตงกายถูกระเบียบมหาวิทยาลัย 

       -    สังเกต การสนทนาระหวางเพื่อนฝูง 

2. ความรู  
 2.1 เม่ือจบภาคเรียนแลวนักศึกษา สามารถ 

1. ยกตัวอยางขอความท่ีเปนประพจนได 

2. หาคาความจริงของประพจนเดี่ยวและประพจนประสมได 

3. สรางตารางคาความจริงของประพจนท่ีกําหนดได 

4. ตรวจสอบการเปนสัจนิรันดของประพจนโดยวิธีตางๆได 
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5. บอกไดวาการอางเหตุผลท่ีกาํหนดสมเหตุสมผลหรือไมโดยใช

สัจนิรันดรได  

6. บอกไดวาประพจนท่ีกําหนดสมมูลกันหรือไม 

7. พิสูจนตรรกศาสตรเบ้ืองตนโดยใชสมมูลได 

8. ทําโจทยเกีย่วกับตัวบงปริมาณได 

9. ยกตัวอยางการประยุกตตรรกศาสตรในเชิงเศรษฐศาสตรได 

10. แกสมการและอสมการได 
11. ประยุกตสมการและอสมการแกปญหาในชีวิตประจําวันได 
12. บอกไดวาความสัมพันธท่ีกําหนดในรูปแบบตางๆเปนฟงกชัน

หรือไม 
13. หาโดเมนของฟงกชันท่ีกําหนดได 
14. คํานวณคาของฟงกชันท่ีกําหนดในรูปแบบตางๆได 
15. เขียนกราฟของความสัมพันธและฟงกชันท่ีกําหนดใหได 
16. ดําเนินการบวก ลบ และคูณ เมทริกซได 
17. หาอินเวอรสของเมทริกซโดยวิธีตางๆได 
18. หาดีเทอรมิแนนตขนาดตางๆได 
19. ประยุกตใชเมทริกซและดีเทอรมิแนนต แกปญหาในชีวิตประจําวนัได 
20. แกระบบสมการเชิงเสนโดยใชเมทริกซหรือดีเทอรมิแนนตได  
21. แกปญหาการโปรแกรมเชิงเสนและประยกุตใชในชีวิตประจําวนัได 

 
 2.2 วิธีการสอน 

    บรรยาย อภปิราย ทายคาบใหนกัศึกษาหาความรูในแตละหัวขอเพิ่มเติมจากเว็บไซต
ตางๆแลวนําเสนอหนาช้ันเรียนเพื่อแลกเปล่ียนความรูกัน  เม่ือจบแตละเร่ืองใหทําแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบ มอบหมายงานกลุมใหฝกคนควา ทําความเขาใจ  วิเคราะห  แปลผล และนําเสนอเปน
รายงานหนาช้ันเรียน  พยายามเนนผูเรียนเปนศูนยกลางในบางหัวขอ   

2.3 วิธีการประเมินผล 
- ดจูากการใหความรวมมือในการเรียน การสอน และจากงานท่ีมอบหมายท้ังงานเดี่ยวและ

งานกลุม   
- ดูจากการสงงานแบบฝกหดั ทําแบบทดสอบ online /  งานกลุม 
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- ตรวจสอบการเขาช้ันเรียนดวย  Student Attendance  System  Management 
- ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 

3. ทักษะทางปญญา 
 3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
            -     สามารถสืบคน ประมวลขอมูล แนวคิดตางๆ ในการระบุและวิเคราะหปญหาดวยตนเอง 
             -    สามารถนําความรูไปตอยอด และประยุกตใชในภารกิจท่ีไดรับหมอบหมายท่ีเปนประโยชน 

ตอตนเองและตอหนวยงานในการทํางาน 

3.2 วิธีการสอน 
- ทําแบบฝกหัดท่ีโจทยปญหาคอนขางซับซอน 
- มอบหมายใหทําเปนงานกลุมโดยใชความรูทางคณิตศาสตรมาวิเคราะห 

3.3 วิธีการประเมินผล 
    สอบกลางภาค  สอบปลายภาค  ทดสอบยอย  และงานกลุมท่ีไดรับมอบหมาย  

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพฒันา 
- สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
- มีมนุษยสัมพนัธท่ีดี สามารถทํางานรวมกบัผูอ่ืน และปรับตัวใหเขากับสถานการณ              

และวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางด ี
- สามารถใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในส่ิงท่ีถูกท่ีควร รูจักแกปญหารวมกัน 
- รูจักบทบาทในการเปนผูนํา หรือบทบาทในการเปนผูรวมทีมงาน 
- มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูของตนเองอยางตอเนื่อง 

4.2 วิธีการสอน 
                -    มอบหมายงานใหทําเปนกลุม และนําเสนองานเปนกลุมเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียน 
                4.3  วิธีการประเมินผล 
                -    ผลงานกลุม 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพฒันา 
                -   มีทักษะการใชความรูทางคณิตศาสตรมาประยุกตใชในชีวิตประจําวนั 
                -   สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพดูและการเขียน รูจักเลือกใชรูปแบบการ 
                     นําเสนอท่ีเหมาะสมกับปญหา 
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                -  สามารถเลือกใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 

-   บรรยาย  ใหทําแบบฝกหดั     แบบทดสอบonline  
-   มอบหมายงานกลุม นําเสนอในช้ันเรียน 

5.3 วิธีการประเมินผล 
-   ผลงานกลุมและการนําเสนอ 
-   การสอบกลางภาค   การสอบปลายภาค 

หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาหที่ 

(Week 
Number) 

หัวขอบรรยาย/ปฏิบัติการ 
(Topics) 

จํานวนคาบ 
Period 

กิจกรรม/สื่อการสอน 
(Activities/ 

Use of Educational Media) 
1-3  บทที่ 1 ตรรกศาสตรและการพิสูจน 

 
 

9  คาบ -อานบทเรียนจาก eClassroom 

กอนเขาเรียน 

-บรรยาย  ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน โดย 
power point ประกอบ 

-คนควาเพิ่มเติมจาก internet ในชั้น
เรียน และนําเสนอหนาช้ันเรียน 

-ทําแบบทดสอบ online 

-ทําแบบฝกหัด 

-รายงาน 
4-5 บทที่ 2 สมการและอสมการ 6 คาบ - อานบทเรียนจาก  eClassroom 

กอนเขาเรียน 

-บรรยาย  ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน โดย 
power point ประกอบ 

-คนควาเพิ่มเติมจาก internet ในชั้น
เรียน และนําเสนอหนาช้ันเรียน 

-ทําแบบทดสอบ online 

-ทําแบบฝกหัด 
-รายงานกลุม/เดี่ยว 
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สัปดาหที่ 
(Week 

Number) 

หัวขอบรรยาย/ปฏิบัติการ 
(Topics) 

จํานวนคาบ 
Period 

กิจกรรม/สื่อการสอน 
(Activities/ 

Use of Educational Media) 
6-7 บทที่ 3 ฟงกชัน 

 
6 คาบ -อานบทเรียนจาก eClassroom 

กอนเขาเรียน 

-บรรยาย  ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน โดย 
power point ประกอบ 

-คนควาเพิ่มเติมจาก internet ในชั้น
เรียน และนําเสนอหนาช้ันเรียน 

-ทําแบบทดสอบ online 

-ทําแบบฝกหัด 

-รายงานกลุม/เดี่ยว 
 

8 
9-12 บทที่ 4 เมทริกซและระบบสมการเชิงเสน 12  คาบ -อานบทเรียนจาก eClassroom 

กอนเขาเรียน 

-บรรยาย  ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน โดย 
power point ประกอบ 

-คนควาเพิ่มเติมจาก internet ในชั้น
เรียน และนําเสนอหนาช้ันเรียน 

-ทําแบบทดสอบ online 

-ทําแบบฝกหัด 
-รายงานกลุม/เดี่ยว 

13-16 บทที่ 5 การโปรแกรมเชิงเสน 12 คาบ - อานบทเรียนจาก eClassroom 

กอนเขาเรียน 

-บรรยาย  ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน โดย 
power point ประกอบ 

-คนควาเพิ่มเติมจาก internet ในชั้น
เรียน และนําเสนอหนาช้ันเรียน 

-ทําแบบทดสอบ online 

-ทําแบบฝกหัด 
-รายงานกลุม/เดี่ยว 

 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
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กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการประเมนิ 
 

กําหนดเวลาการ
ประเมิน  

(สัปดาหท่ี) 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

1 ความเขาใจในเน้ือหา คิดเปน ทําเปน
 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
17 

25  % 
40  % 

2 ความเขาใจ  วิเคราะหไดถูกตอง ทดสอบยอยบทที่1 
 online test 

2-15 
2-15 

10 %
10 % 

3 รูจักวิเคราะห/สังเคราะห 
สําหรับการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

เขาเรียน สมุดจด 
รายงาน 
กิจกรรมในช้ันเรียน 
แบบฝกหัด

1-16 15 %

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลัก 
         ตําราทุกเลมท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของ 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 บทเรียน eClassroom วิชา EC103 คณิตศาสตรสําหรับนักเศรษฐศาสตร 1 
 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย      
-แบบทดสอบ online ในระบบ eClassroom 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ประเมินผูสอนระบบออนไลน 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
       ผลการเรียนของนักศึกษา  ผลงานกลุม พฤติกรรมการเขาช้ันเรียน 
3. การปรับปรุงการสอน  

การประชุมผูสอนเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ และขอเสนอแนะจากการสอนในช้ันเรียน  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

   ทีมผูสอนรวมกันพิจารณาเนื้อหาและขอสอบ พรอมท้ังการตัดเกรดวัดผลการเรียน  
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
       -  ปรับปรุงกระบวนการสอนตามนโยบายของคณะวชิา และนําผลการวิจยัในหองเรียนมาปรับปรุง   


