
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เบือ้งต้น      สาขาวิชา คหกรรมศาสตร ์ คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา MAT1102 รายวิชา คณิตศาสตร์เบือ้งต้น 

 สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา   MAT ๑๑๐๒ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์เบือ้งตน้ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Basic Mathematics 

 
๒. จำนวนหน่วยกติ   ๓ หน่วยกติ (๓-๐-๖)  
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คหกรรม)  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาแกน) 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา    ผศ.กัญญารัตน ์บุษบรรณ 
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   ผศ.กัญญารัตน ์บุษบรรณ 
 
๕.  สถานที่ติดต่อ ช้ัน ๕  ภาควิชาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  

/ E – Mail : kanyarat.bu@ssru.ac.th   
 
๖.ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒/๒๕๖๔  ช้ันปีที่ ๑ 
๖.๒ จำนวนผู้เรยีนที่รับได้ ประมาณ ๒๕ คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี)  

ไม่ม ี
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี)  
 ไม่ม ี
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๙. สถานที่เรียน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๒๒๖ และห้องเรียนออนไลน์ MAT ๑๑๐๒ –๖๔ ( Google 
Classroom) /  Google Meet สำหรับห้องเรียนออนไลน ์MAT ๑๑๐๒ –๖๔ 
    
๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุง  วันที ่๒๕ เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 

หมวดที่๒จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีทักษะการคำนวณ สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับศาสตร์ที่นักศึกษาเรียน นำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับการคำนวณ  ตลอดจนเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จรยิธรรม ความรับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  เพื่อปรับแนวทางการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การปรับปรุงตัวอย่างและพัฒนาเทคโนโลยี
การศึกษาเพือ่สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  
 

หมวดที่๓ลักษณะและการดำเนนิการ 
 

๑. คำอธบิายรายวิชา 
  (ภาษาไทย)  
  ระบบจำนวน อัตราส่วน เปอร์เซ็นต์ การวัดเชิงเรขาคณิต การนับและความน่าจะเป็น โดยเน้นการวิเคราะห์และหา
คำตอบจากการประยุกต์ปัญหา 
 
  (ภาษาอังกฤษ)  
  Number system, ratio, percentage, measurement in geometry, counting and probability with 
specification problems and solving for optimal answer. 
 
 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๔๕ ชั่วโมง ต่อภาค
การศกึษา 

สอนเสริมตาม ความ
ตอ้งการ ของนักศึกษา 

เฉพาะราย 

ไม่มกีารฝกึปฏิบัติ  
(อาจมีการแนะนำการใชโ้ปรแกรม 
สำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์  ตาม
ความตอ้งการของนักศกึษา) 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ 

 
๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
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อาจารย์จดัเวลาให้คำปรึกษานอกเวลาที่ทำการสอน ๑ ช่ัวโมงตอ่สัปดาห์สำหรับนักศึกษาที่ต้องการ 

 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ช้ัน  ๕  อาคาร ๒๖  คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน / มือถอื  หมายเลข ๐๘๑๘๒๓๙๖๖๓ 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) – kanyarat.bu@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์Line ๑๑๐๒ 

๓.๕ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ Google Classroom  MAT๑๑๐๒ และ website เวบ็ไชต์ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กัญญารัตน์ บุษบรรณ (ssru.ac.th) 
  

หมวดที่๔การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จรยิธรรม เพื่อให้สามารถดำเนินชวีิต ร่วมกับผูอ้ื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็น

ประโยชน์ตอ่สงัคมส่วนรวม ดงันี้ 
 (๑)  มีคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ มีความซื่อสัตย์สุจรติ 
 (๒)  มีวนิัยในการปฏิบัตติามกฎระเบียบของสังคมและวิชาชพี 
 (๓)  เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 (๔)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 (๕)  มีจติสาธารณะพรอ้มที่จะช่วยเหลอืผู้อื่นเมื่อมโีอกาส 
 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑) สอดแทรกสถานการณ์ เรือ่งคุณธรรม จรยิธรรมทางวิชาการ ต่อคุณค่าและผลกระทบต่อสงัคมโลก 
โดยให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบและร่วมกันอภิปรายในขณะสอนเนื้อหา 

(๒) อาจารย์ปฏิบัตตินเป็นตัวอย่าง การมีวนิัยเรื่องเวลา การเปิดโอกาสใหน้ักศึกษาแสดงความคดิเห็นและ
รับฟังความคดิเห็นของนักศึกษา 

(๓) การมอบหมายการทำงานเป็นกลุ่ม 
(๔) กระตุ้นผู้เรียน ให้เปน็ผู้ที่รูจ้ักระเบียบ การรับฟังความคดิเห็นของผู้อืน่ 

 
๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) พฤติกรรมที่แสดงออกในช้ันเรยีน ได้แก่การเข้าเรียน และสง่งานที่ได้รับมอบหมาย 

          ตามขอบเขตและระยะเวลาที่ร่วมกันกำหนด 

 (๒)  การแสดงความคดิเหน็ วิเคราะห์ และอภิปราย อยา่งถูกต้องและเหมาะสมในช้ันเรยีน และหอ้งเรียน
ออนไลน ์    

(๓)  การรับฟังความคดิเหน็ของผู้อื่น โดยนักศึกษาอืน่ๆในรายวิชา 
 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มคีวามรูค้วามเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนือ้หาสาขาวิชาที่ศึกษา  

https://elsci.ssru.ac.th/kanyarat_bu/
https://elsci.ssru.ac.th/kanyarat_bu/
https://elsci.ssru.ac.th/kanyarat_bu/
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  (๒)  มคีวามเข้าใจทางวิชาการในสาขาวิชาทีศึกษา สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาในการ
ทำงาน 

  (๓)  สามารถบูรณาการความรูใ้นเนื้อหาสาขาวิชาทีศ่ึกษา กับความรูใ้นศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการ
พัฒนาและประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๔)  สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญในวิชาทีศ่ึกษาไดอ้ย่างตอ่เนื่อง 
 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑) การจัดการเรียนรูจ้ะใช้รูปแบบการเรยีนรูแ้บบร่วมมือร่วมใจซึ่งจะช่วยให้ผูเ้รียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ใน
หอ้งเรียน และหอ้งเรียนออนไลน์ 

(๒) การทำแบบฝึกทั้งในช้ันเรยีนและนอกชัน้เรียนเพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเกิดทักษะในการเลือกใช้นิยาม ทฤษฏี 
เช่ือมโยงความรูท้างด้านความน่าจะเปน็กับการแกป้ญัหาชีวติจรงิ 

(๓)  การบรรยาย และอภิปรายในห้องเรียน และห้องเรียนออนไลน ์เพื่อให้ความรู ้
(๔)  การมอบหมายงาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาด้วยความน่าจะเปน็ การคน้ควา้เพื่อการ

สรา้งความตระหนักต่อความน่าจะเป็นกับปัญหาในชวีิตจริง 
 
๒.๓    วิธีการประเมนิผล 

(๑)  ทดสอบย่อย ทดสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบวัดหลักการภาคทฤษฎี  
(๒)  การทำกิจกรรมกลุ่มจากใบงาน / กระดานการทำงานร่วมในกลุม่ยอ่ยแบบออนไลน์( Google Meet )  
 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
  (๑)  สามารถคิดวิเคราะห์อยา่งมีระบบ และมีเหตมุีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
  (๒)  นำความรูท้างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กบัสถานการณ์ตา่งๆไดอ้ยา่งถกูต้องและได้
ถูกต้องและเหมาะสม 
  (๓)  มีความใฝ่รู ้สามารถวเิคราะห์ และสงเคราะห์ความรูจ้ากแหล่งขอ้มลต่างๆทีหลากหลายได้อยา่ง
ถูกต้องและเหมาะสม 

 
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  สาธติและยกตัวอย่างการแกโ้จทย์ปัญหาทางดา้นคณิตศาสตร์ 
(๒)  มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกทักษะการแกป้ัญหาทางคณติศาสตร์ 
(๓)  อภิปราย ซักถาม ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในช้ันเรยีน ผ่านระบบออนไลน ์
(๔)  สะทอ้นแนวคดิ และการแสดงความคดิอย่างสร้างสรรค์ในการสรา้ง งานดา้นคณิตศาสตร์ โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ทดสอบยอ่ย และทดสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบ การวิเคราะห์และการแกป้ัญหาทางดา้น
คณิตศาสตร ์

(๒)  การนำเสนอการแกโ้จทยป์ัญหาทางคณิตศาสตร ์
(๓)  อภิปราย ถาม-ตอบในหอ้งเรียน ในเรื่องการประยุกตค์วามรู ้เพื่อใช้ในสถานการณ์ในชีวติประจำวนั 

ผ่านระบบออนไลน ์
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๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
  (๑) มมีนุษยส์มพนัธ์และมภีาวะผู้นำ โดยสามารถทางานร่วมกับผูอ้ืนทั้งในบทบาทของผู้นำ และในบทบาท
ของสมาชิกกลุ่มทีดไีด ้ 
  (๒) มีความรบผดิชอบในการกระทาของตนเองและรบผิดชอบงานในกลุ่มรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและองค์กร 
  (๓) สามารถปรับตัวเข้ากบัสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างเหมาะสม 
 
๔.๒   วิธีการสอน 

การมอบหมายงานที่ทำร่วมกนัเป็นทีมและงานที่มอบหมายเป็นรายบุคคล ผ่านระบบออนไลน ์
 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมนิผลตนเอง และเพื่อนร่วมชัน้เรียน 
(๒)  ประเมนิพฤติกรรมการทำงานเปน็ทีม 
(๓)  ประเมินงานที่นำเสนอและงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  สามารถประยุกต์ความรูท้างคณิตศาสตร์และสถติ ิเพื่อการวเิคราะห์ ประมวลผล การแกป้ัญหา และ
นำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 (๒)  มทีักษะในการสือ่สารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้งทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียน รวมทั้งการเลือกใช้
รูปแบบได้อยา่งเหมาะสม  
 (๓)  มทีักษะและความรูภ้าษาอังกฤษหรอืภาษาต่างประเทศอื่น เพือ่การค้นควา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 (๔)  สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสทิธิภาพและ
เหมาะสมกบัสถานการณ ์
 
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑)  มอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษาด้วยตนเองโดยเน้นการแกโ้จทย์ปัญหาทางด้านคณิตศาสตร ์
(๒)  สาธติและยกตัวอย่างการแกโ้จทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ที่เหมาะสม พรอ้มทั้งเปดิโอกาสให้นักศึกษา

ได้มีการนำเสนอหน้าชัน้เรียน โดยผา่นระบบออนไลน ์
 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมนิจากการแกโ้จทยป์ัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ทีเ่น้นทักษะ การคิดคำนวณ และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๒)  ประเมนิจากการถามตอบ และร่วมอภิปรายและวธิีการอภิปรายโดยผา่นระบบออนไลน ์
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(๓)  ประเมินจากการนำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยประเมินจากผู้สอน และเพือ่นร่วมช้ันเรยีนโดยผา่นระบบ
ออนไลน ์
 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมนิจากการแก้โจทยป์ัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ทีเ่น้นทักษะ การคิดคำนวณ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๒)  ประเมนิจากการถามตอบ และร่วมอภิปรายและวธิีการอภิปราย 
(๓)  ประเมินจากการนำเสนอหน้าชัน้เรียน โดยประเมินจากผู้สอนและ เพือ่นร่วมชัน้เรียน 

 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้ว่าง หมายถงึ ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูใ่นแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดที่๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑-๔ - โครงสร้างของระบบจำนวน 

- สมบัตขิองจำนวนจรงิ : ปิด สลับท่ี 

เปลี่ยนกลุ่ม เอกลักษณ์ ผกผัน แจก

แจง นยิามผกผันการบวก นยิามผกผัน

การคูณ 

- ทฤษฎีเกี่ยวกับจำนวนจรงิ : การตัด

ออกสำหรับการบวก การตัดออกของ

การคูณ  อยู่ชุดท่ี1-16 

-  เลขยกกำลัง  :  ทฤษฎี  สมบัตติ่าง 

ๆ   

- จำนวนเต็ม  : จำนวนเฉพาะ  จำนวน

ประกอบ   ค.ร.น.  และ  ห.ร.ม. 

 

 

๑๒ ๑.แนะนำเนือ้หาวิชา วัตถุประสงค์

ของวิชา การเรียนการสอนและการ

ประเมินผล อธิบายช่องทางการ

ตดิต่อกับอาจารย์ผู้สอนทาง Google 

Classroom  ห้องเรียน MAT๑๑๐๒-

๖๔ และ website เว็บไชต์ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์กัญญารัตน์ บุษบรรณ 

(ssru.ac.th) ซึ่งผู้เรียนได้เชญิผู้เรียน

เข้าร่วมช้ันเรียนดว้ย E-mail ของ

มหาวทิยาลัย 
- แนะนำการใช ้Google Classroom  

เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการ

ตดิต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนและ

ผู้สอน  

๒. ทบทวนความรู้พืน้ฐานด้าน

คณิตศาสตร์ 

และสำรวจปัญหาและความตอ้งการ

ผศ.กัญญารัตน์ บุษบร

รณ 

https://elsci.ssru.ac.th/kanyarat_bu/
https://elsci.ssru.ac.th/kanyarat_bu/
https://elsci.ssru.ac.th/kanyarat_bu/
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รายวิชา คณิตศาสตร์เบือ้งต้น      สาขาวิชา คหกรรมศาสตร ์ คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

ของนักศกึษาเกี่ยวกับการเรียน 

คณิตศาสตร์ 

๓. แนะนำการใชโ้ปรแกรมสำเร็จรูป

ทางคณิตศาสตร์และแหล่งการเรียนรู้

อื่นๆ รวมท้ังการสบืค้น ข้อมูลจาก 

internet 

๔.ฟังการบรรยายเร่ืองระบบจำนวน

จรงิ ในหอ้งเรียนออนไลน ์

๕ ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันวเิคราะห์

ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับระบบจำนวนจรงิ 

ของปัญหาจากเอกสารแบบฝกึ โดย

เทคนิคการถามย้อนกลับในระหว่าง

การทำการแก้ปัญหาเพ่ือฝกึการ

วเิคราะห์ปัญหา และตรวจสอบความ

เข้าใจเนื้อหาที่ได้สอนมากน้อย

เพยีงใดในหอ้งเรียนออนไลน ์ 

๖.ผู้เรียนดูวิดโีอการบรรยายและ

สาธติ นำเสนอตัวอย่างการแก้ปัญหา

เพื่อทบทวนและใชเ้ป็นแนวทางการทำ

แบบฝึก  

๕. ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดประจำบท

เพื่อทบทวนความรู้  

๖.ทดสอบย่อย 

๗.ผู้สอนเฉลยคำตอบของ

แบบทดสอบย่อย 

สื่อการสอน 

๑ สื่อการสอนออนไลน ์powerpoint 

ประกอบการบรรยาย 

๒.แนวการสอน รายวชิา MAT ๑๑๐๒

คณิตศาสตร์เบือ้งต้น 

๓.แบบฝึกทักษะ และเอกสาร

ประกอบการสอน 

๔ วิดโิอบรรยายออนไลน ์

๖.แบบทดสอบ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๕-๗ การอัตราส่วน เปอร์เซ็นต์ รอ้ยละ  

- อัตราส่วน 

-  อัตราส่วนท่ีเท่ากัน 

-  อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ 

จำนวน 

-  สัดส่วน 

-  มาตราส่วนและการวัด (การเปลี่ยน

หน่วยในระบบต่าง ๆ) 

-  ร้อยละ (กำไร ขาดทุน ตน้ทุน อัตรา

การเพิ่ม อัตราการลด) 

 

๙ ๑. ผู้เรียนฟังการบรรยายเกี่ยวกับ

การอัตราส่วน เปอร์เซ็นต์ รอ้ยละ  

ในหอ้งเรียนออนไลน ์

๒.ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันวเิคราะห์

ปัญหาอัตราส่วน เปอร์เซ็นต์ รอ้ยละ 

ของปัญหาจากเอกสารแบบฝกึ โดย

เทคนิคการถามย้อนกลับในระหว่าง

การทำการแก้ปัญหาเพ่ือฝกึการ

วเิคราะห์ปัญหา และตรวจสอบความ

เข้าใจเนื้อหาที่ได้สอนมากน้อย

เพยีงใดในหอ้งเรียนออนไลน ์ 

๓.ผู้เรียนทบทวนการอัตราส่วน 

เปอร์เซ็นต์ รอ้ยละ  จากวิดโิอใน

ห้องเรียนออนไลน์ 

๔.ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดประจำบทเพื่อ

ทบทวนความรู้ 

๕.ทดสอบย่อย 

๖.ผู้สอนเฉลยคำตอบแบบทดสอบ

ย่อย 

สื่อการสอน 

๑. สื่อการสอนออนไลน ์powerpoint 

ประกอบการบรรยาย 

๒. แบบฝึกทักษะ และเอกสาร

ประกอบการสอน 

๓.วดิิโอการสอนออนไลน ์

ผศ.กัญญารัตน์ บุษบร

รณ 

๘ สอบกลางภาค ๒ สอบข้อเขียน  

๙-๑๒ การวัดเชงิเรขาคณิต 

-  พื้นฐานทางเรขาคณิต : จุด ส่วนของ

เส้นตรง เสน้ตรง รังส ีมุม ระนาบ 

-  รูปเรขาคณิต (2 มติ)ิ : สามเหลี่ยม 

สี่เหลี่ยม หลายเหลี่ยม วงกลม ผลรวม

มุมภายในรูปเรขาคณิต เส้นรอบรูป 

พื้นท่ี  

๑๒ ๑. ผู้ เรียนฟังการบรรยายเกี่ยวกับ

การวัดเชิงเรขาคณิ ตในห้องเรียน

ออนไลน/์ห้องเรียน ๒๒๒๖ 

๒.ผู้เรียนศึกษาการหาปริมาตร และ

พื้ น ท่ี ผิ ว รูป ท รง  ๓  มิ ติ  แ ล ะท ำ

กิ จ ก รรม จ าก สื่ อ ก ารส อ น  on-

demand   

ผศ.กัญญารัตน์ บุษบร

รณ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

-  รูปเรขาคณิต (3 มติ)ิ : ทรงสีเ่หลี่ยม 

ทรงกลม กรวย ทรงกระบอก ปริซึม 

พรีะมิด ปริมาตร พืน้ท่ีผิว  

-  การประยุกต์ โจทย์ประยุกต์เกี่ยวกับ

การวัด 

 

๓.ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันวเิคราะห์

ปัญหาการวัดเชงิเรขาคณิต ของ

ปัญหาจากเอกสารแบบฝึก โดย

เทคนิคการถามย้อนกลับในระหว่าง

การทำการแก้ปัญหาเพ่ือฝกึการ

วเิคราะห์ปัญหา และตรวจสอบความ

เข้าใจเนื้อหาที่ได้สอนมากน้อย

เพยีงใดในหอ้งเรียนออนไลน ์/

ห้องเรียน ๒๒๒๖ 

๔ .ผู้ เรียนทบทวนการการวัด เชิ ง

เรขาคณิ ตจากวิดิ โอในห้องเรียน

ออนไลน์  และ สื่ อการสอน  on-

demand 

๕.ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดประจำบทเพื่อ

ทบทวนความรู้ 

๕.ทดสอบย่อย 

๖.ผู้สอนเฉลยคำตอบแบบทดสอบ

ย่อย 

 

สื่อการสอน 

๑. สื่อการสอนออนไลน ์powerpoint 

ประกอบการบรรยาย 

๒.สื่อการสอน on-demand  เร่ือง

การหาพืน้ท่ีผิวและปริมาตร รูปทรง 

๓ มติ ิ

๔.แบบฝึกทักษะ และเอกสาร

ประกอบการสอน 

๕.วดิิโอการสอนออนไลน ์

๑๓-๑๖ การนับและความน่าจะเป็น 

  การเรียงสับเปลี่ยน 

- แฟกทอเรียล 

- กฎการนับ 

- การเรียงสับเปลี่ยน : วธีิเรียง

๑๒ ๑. ผู้ เรียนฟังการบรรยายเกี่ยวกับ

ก ารนั บ แ ล ะ ค วาม น่ า จ ะ เป็ น ใน

หอ้งเรียนออนไลน/์ห้องเรียน ๒๒๒๖ 

๒.ผู้เรียนศกึษาเร่ีองวิธีเรียงสับเปลี่ยน

เชิ ง เส้ น  ป ริ ภู มิ ตั ว อ ย่ า ง  แ ล ะ

ผศ.กัญญารัตน์ บุษบร

รณ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

สับเปลี่ยนเชงิเส้น  เชงิวงกลม   

- การจัดหมู ่

ความน่าจะเป็น 

- การทดลองสุ่ม : ปริภูมติัวอย่าง 

เหตุการณ์ 

- พชีคณติของเซตสำหรับความนา่จะ

เป็น  : ยูเนยีน อินเตอร์เซค คอมพลี

เมนต์ 

- สมบัตพิื้นฐานของความนา่จะเป็น : 

นยิาม สัจพจน์ ทฤษฎีเบือ้งต้น 

- ความน่าจะเป็น โดยใชก้ฎการนับและ

การประยุกต ์

เหตุการณ์และทำกิจกรรมจากสื่อการ

สอน on-demand   

๒.ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันวเิคราะห์

ปัญหาการนับและความน่าจะเป็น 

ของปัญหาจากเอกสารแบบฝกึ โดย

เทคนิคการถามย้อนกลับในระหว่าง

การทำการแก้ปัญหาเพ่ือฝกึการ

วเิคราะหปั์ญหา และตรวจสอบความ

เข้าใจเนื้อหาที่ได้สอนมากน้อย

เพยีงใดในหอ้งเรียนออนไลน ์/

ห้องเรียน ๒๒๒๖ 

๓.ผู้เรียนทบทวนการนับและความ

น่ าจะเป็นจากวิดิ โอ ในห้ องเรียน

ออนไลน์  และ สื่ อการสอน  on-

demand 

๔.ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดประจำบทเพื่อ

ทบทวนความรู้ 

๕.ทดสอบย่อย 

๖.ผู้สอนเฉลยคำตอบแบบทดสอบ

ย่อย 

 

สื่อการสอน 

๑. สื่อการสอนออนไลน ์powerpoint 

ประกอบการบรรยาย 

๒.สื่อการสอน on-demand  เร่ืองวธีิ

เรียงสับเปลี่ยนเชงิเส้น ปริภูมติัวอย่าง

และเหตุการณ์ 

๓.แบบฝึกทักษะ และเอกสาร

ประกอบการสอน 

๕.วดิิโอการสอนออนไลน ์

๑๗ สอบปลายภาค ๒ สอบข้อเขยีน  

๒. แผนการประเมินผลการเรยีนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดง 
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การกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา (Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและ

สัดส่วนของการประเมิน) 

 

ผลการ

เรียนรู ้
วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 

สัดส่วน 

ของการ

ประเมินผล 

๑ -การเข้าชัน้เรียน การเสนอแนวคดิ ถาม-ตอบ การแสดงความคิดเห็น 

ในช้ันเรยีน  การร่วมทำกิจกรรม 

-สอบย่อย ๔ คร้ัง    

-สอบกลางภาค 

-สอบปลายภาค 

-ออนดมีานด ์

ตลอดภาคการเรยีน 

 

๔,๗,๑๒,๑๖ 

๘ 

๑๗ 

๑๐-๑๔ 

๑๕% 

 

๓๐% 

๑๕% 

๑๕% 

๑๕% 

๒ -การศึกษา คน้ควา้ด้วยตนเองในหัวขอ้ที่ได้รับมอบหมาย การทำ

แบบฝกึหัด รายงานและนำเสนอ ความตั้งใจ ความตรงตอ่เวลา 

คุณธรรมและจริยธรรม 

ตลอดภาคการเรยีน 

 

๑๐% 

 

 

หมวดที่๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 
     ๑. กัญญารัตน ์ บุษบรรณ (๒๕๖๔) .ชุดสื่อการสอน  Power point ประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตรเ์บื้องต้น 

     ๒. กัญญารัตน์  บุษบรรณ (๒๕๖๐) . เอกสารประกอบการสอนรายวิชา   ความน่าจะเป็นประยุกต ์. มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา. กทม. 

     ๓. ฉววีรรณ แก้วไทรฮะ และ  จิราพร พรายมณ ี(๒๕๔๑) เอกสารชุดการสอน คณิตศาสตร์พื้นฐาน ศูนย์หนงัสอืสถาบัน

ราชภัฏสวนสุนันทา  

๒.เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
     -ห้องเรียนออนไลน ์MAT ๑๑๐๒–๖๔ ( Google Classroom) 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
 เว็ปไซต์ที่เก่ียวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น http://mathworld.wolfram.com     

 

หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนนิการของรายวชิา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินผลประสิทธิผลในรายวชิานี ้ดำเนนิการโดยใชผ้ลการทดสอบย่อย ผลสอบกลางภาคและผลสอบปลายภาคของ

นักศกึษา แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวชิาของมหาวิทยาลัย และกระดานความคิดเห็นของนักศกึษา  



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๒ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เบือ้งต้น      สาขาวิชา คหกรรมศาสตร ์ คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

     การประเมินผลประสิทธิผลในรายวชิานี ้ ผู้สอนได้ใ้ช้กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ คือ 

- การสนทนาระหว่างอยู่สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตพฤตกิรรมระหว่างการเรียน 
- วเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 
- ผลการทดสอบย่อย ผลสอบกลางภาคและผลสอบปลายภาคของนักศกึษา 

- การสังเกตการสอนของเพื่อนร่วมสาขาวิชาและการสะท้อนการสอน 

- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง 

๓. การปรับปรุงการสอน 

 -สาขาวิชาได้กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมิน

ประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทำรายงานตามรายละเอยีดที่ สกอ.กำหนดทุกภาคการศึกษา  

  -มีการประชุมอาจารย์ทัง้สาขาเพื่อหารือปญัหาการเรยีนรูข้องนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 

   - อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา และนำเข้าที่
ประชุมกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อพิจารณาเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรอืพัฒนาต่อไป 
   - สาขาวิชาได้นำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ สอดคล้องกับรายวิชา
นี ้ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญ ๓ ขั้นตอน 

o ขั้นตอนที่ ๑  การเขยีนแผนการสอนร่วมกัน 
o ขั้นตอนที่ ๒ การทดลองสอนตามแผนที่สรา้งร่วมกันและมีผูส้ังเกตการสอน 
o ขั้นตอนที่ ๓  สะท้อนผลที่ได้จากการสอนจรงิๆ นำผลที่ได้ไปปรับปรุงและแก้ไข แล้วดำเนินการขั้นตอน

อย่างสม่ำเสมอ 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการท่ีใชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวชิา เช่น 

       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรอืงานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตา่งกันไปสำหรับรายวิชาท่ีแตกต่างกัน หรอืสำหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 
- ทวนการสอบจากการสอบถามนักศึกษา 

- เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนของนักศึกษาในรายวชิากับผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาปีที่ผ่านมา โดยให้

อาจารย์ที่เคยสอน ร่วมพิจารณาผลการสอบของนักศึกษา 

- การทดสอบย่อย การปฏิบตัิ การนำเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน การพจิารณาอนมุัติผลการเรยีนของนักศึกษา

ระดับคณะ และการทวนรวมสอบจากอาจารย์ที่เคยสอนในรายวิชาที่ใกล้เคยีงกัน 

 

๕. การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการในการนำข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

จากผลการประเมินการเรียนการสอนและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจำรายวิชานี ้ได้มกีารวางแผนและปรับปรุง

แนวการสอนในคร้ังตอ่ๆไปอยา่งสม่ำเสมอ อีกทั้งมีการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดและวธิีการสอนตามความเหมาะสม รวมทั้ง
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หน้า | ๑๓ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เบือ้งต้น      สาขาวิชา คหกรรมศาสตร ์ คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ทีน่ำมาใช้ประกอบการเรยีนและการสอน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อให้

การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสดุ 

 

*********************** 
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หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๔ 

รายวิชา แคลคูลัสพื้นฐาน   สาขาวิชา คณิตศาสตร์สารสนเทศ    คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ด้าน

อื่น ๆ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  

รหัวิชา…MAT๑๑๐๒… 

ชื่อรายวิชา คณิตศาสตรเ์บือ้งต้น 

(Elementary Calculus) 

                       

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจำนวนไดต้ามความรับผดิชอบ 

 


