มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
รหัสวิชา MAT1102 รายวิชา คณิตศาสตรเบื้องตน
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔

หมวดที๑่ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา

MAT ๑๑๐๒

ชื่อรายวิชาภาษาไทย

คณิตศาสตรเบื้องตน

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Basic Mathematics
๒. จํานวนหนวยกิต

๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรม)
หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาแกน)

๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

อ.ดร.สาริสา ปน คํา

๔.๒ อาจารยผสู อน

อ.ดร.สาริสา ปน คํา

๕. สถานที่ติดตอ ชั้น ๕ ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
/ E – Mail : sarisa.pi@ssru.ac.th
๖.ภาคการศึกษา / ชัน้ ปที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๖.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได ประมาณ

๒/๒๕๖๔
๓๐ คน

๗. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
๘. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisites)(ถามี)
ไมมี
หนา | ๑
รายวิชา คณิตศาสตรเบื้องตน

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๙. สถานที่เรียน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑๐.วันที่จัดทําหรือปรับปรุง

วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางคณิตศาสตร องคประกอบ มีทักษะการคํานวณ สามารถ
นําไปประยุกตใชในการแกปญหาที่เกี่ยวกับศาสตรที่นกั ศึกษาเรียน รวมทั้งการนําเทคโนโลยี- สารสนเทศทางคณิตศาสตรมา
ชวยเพื่อความสะดวก ตลอดจนเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐาน มีความเขาใจในการนําความรูไปประยุกตใชในสาขาวิชาชีพของตนได และชวย
กระตุนผูเรียนใหเกิดทักษะการเรียนรูดวยตนเองไดมากขึ้น ตลอดจนนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยไปใชเพื่อชวยในการ
คํานวณโจทยที่สลับซับซอนได และสามารถนําไปใชไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

หมวดที๓
่ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
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. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
บรรยาย ๔๕ ชั่วโมง ตอภาค

สอนเสริม
(ชั่วโมง)
สอนเสริมตาม ความ

การฝกปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน(ชั่วโมง)
(ชั่วโมง)
ไมมีการฝกปฏิบัติ (อาจมีการแนะนําการใช การศึกษาดวยตนเอง ๖

การศึกษา

ตองการ ของนักศึกษา

โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรตาม

เฉพาะราย

ชั่วโมงตอสัปดาห

ความตองการของนักศึกษา)

หนา | ๒
รายวิชา คณิตศาสตรเบื้องตน

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจดั เวลาใหคําปรึกษานอกเวลาที่ทาํ การสอน ๑ ชั่วโมงสําหรับรายที่ตองการ
๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผสู อน ชั้น ๕ อาคาร ๒๖ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทที่ทาํ งาน / มือถือ หมายเลข ๐๘-๖๘๗๗-๗๑๘๙
๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) sarisa.pi@ssru.ac.th
๓.๔ ปรึกษาผานเครือขายสังคมออนไลน (Facebook/Twitter/Line) ดร สาริสา ปนคํา
๓.๕ ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร (Internet/Web board) http://www.elsci.ssru.ac.th/sarisa.pi

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาผูเ รียนใหเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิต รวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่น และเปน
ประโยชนตอ สังคมสวนรวม ดังนี้


(๑) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ มีความซื่อสัตยสุจริต



(๒) มีวนิ ัยในการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบของสังคมและวิชาชีพ



(๓) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย



(๔) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ



(๕) มีจิตสาธารณะพรอมที่จะชวยเหลือผูอื่นเมื่อมีโอกาส

๑.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตโจทยปญ
 หา ทางคณิตศาสตรโดยเนน
ประเด็นทางดานคุณธรรม และจริยธรรม ผานระบบออนไลนและในชั้นเรียน
(๒) อภิปรายการแกปญหาทางดานคณิตศาสตรโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความซือ่ สัตย
ในการประกอบวิชาชีพ
(๓) แนะนําแนวการสอนกอนเริ่มเรียน พรอมทัง้ แจงขอตกลงรวมกัน ในเรื่องกําหนดการสงงานที่ไดรับ
มอบหมาย
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขต และระยะเวลาที่รว มกันกําหนด
พรอมทั้งมีความซื่อสัตยในการทํางานทีไ่ ดรับมอบหมายดวย ผานระบบออนไลนและในชั้นเรียน
(๒) การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห และอภิปราย อยางถูกตอง และเหมาะสม
หนา | ๓
รายวิชา คณิตศาสตรเบื้องตน

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองพัฒนา


(๑) มีความรูความเขาใจหลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญในเนือ้ หาสาขาวิชาที่ศึกษา



(๒) มีความเขาใจทางวิชาการในสาขาวิชาทีศึกษา สามารถนาความรูไปประยุกตใชการแกปญหาในการ

ทํางาน


(๓) สามารถบูรณาการความรูในเนื้อหาสาขาวิชาทีศ่ ึกษา กับความรูในศาสตรอ่นื ๆที่เกี่ยวของเพื่อการ

พัฒนาและประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ


(๔) สามารถพัฒนาความรู ทักษะ ความชํานาญในวิชาทีศ่ ึกษาไดอยางตอเนื่อง

๒.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยาย สาธิต ยกตัวอยาง โดยเนนหลักการทางทฤษฎีและประยุกตทางปฏิบัติและเชื่อมโยงปญหาใน
ชีวิตประจําวันที่ สามารถนําความรูม าใชในการแกปญหา ผานระบบออนไลนและในชั้นเรียน
(๒) ใชการถามตอบ เพือ่ กระตุนใหนักศึกษารูจักการคิด วิเคราะห และหาความเปนเหตุเปนผล
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การทดสอบยอย การทดสอบกลางภาค และการทดสอบปลายภาค ดวยขอสอบวัดหลักการและทฤษฎี
ผูเรียนตอบคําถาม
(๒) อภิปราย ถาม-ตอบในหองเรียน ในเรื่องการประยุกตความรู เพื่อใชในสถานการณในชีวิตประจําวัน
โดยผานระบบออนไลนและในชั้นเรียน

๓.ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา


(๑) สามารถคิดวิเคราะหอยางมีระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร



(๒) นําความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปประยุกตกับสถานการณตา งๆไดอยางถูกตองและได

ถูกตองและเหมาะสม


(๓) มีความใฝรู สามารถวิเคราะห และสงเคราะหความรูจ ากแหลงขอมลตางๆทีหลากหลายไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) สาธิตและยกตัวอยางการแกโจทยปญหาทางดานคณิตศาสตร
(๒) มอบหมายงานใหนักศึกษาฝกทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
(๓) อภิปราย ซักถาม ระหวางอาจารยและนักศึกษาในชั้นเรียนผานระบบออนไลนและในชั้นเรียน
หนา | ๔
รายวิชา คณิตศาสตรเบื้องตน

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

(๔) สะทอนแนวคิด และการแสดงความคิดอยางสรางสรรคในการสราง งานดานคณิตศาสตร โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ทดสอบยอย และทดสอบปลายภาค โดยเนนขอสอบ การวิเคราะหและการแกปญหาทางดาน
คณิตศาสตร
(๒) การนําเสนอการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร
(๓) อภิปราย ถาม-ตอบในหองเรียน ในเรื่องการประยุกตความรู เพื่อใชในสถานการณในชีวิตประจําวัน
ผานระบบออนไลนและในชั้นเรียน
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา


(๑) มีมนุษยสมพันธและมีภาวะผูนํา โดยสามารถทางานรวมกับผูอ ืนทัง้ ในบทบาทของผูนาํ และในบทบาท

ของสมาชิกกลุมทีดไี ด


(๒) มีความรบผิดชอบในการกระทาของตนเองและรบผิดชอบงานในกลุม รวมทัง้ มีความรับผิดชอบตอ

สังคมและองคกร


(๓) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดอยางเหมาะสม

๔.๒ วิธีการสอน
การมอบหมายงานที่ทาํ รวมกันเปนทีมและงานที่มอบหมายเปนรายบุคคล ผานระบบออนไลนและในชั้น
เรียน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินผลตนเอง และเพื่อนรวมชั้นเรียน
(๒) ประเมินพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
(๓) ประเมินงานที่นําเสนอและงานที่ไดรับมอบหมาย

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา


(๑) สามารถประยุกตความรูท างคณิตศาสตรและสถิติ เพือ่ การวิเคราะห ประมวลผล การแกปญหา และ

นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม


(๒) มีทักษะในการสือ่ สารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งทักษะการพูด ฟง อาน และเขียน รวมทั้งการเลือกใช

รูปแบบไดอยางเหมาะสม


(๓) มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น เพือ่ การคนควาไดอยางเหมาะสม
หนา | ๕

รายวิชา คณิตศาสตรเบื้องตน

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก



(๔) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ
๕.๒ วิธีการสอน
(๑) มอบหมายงานใหนักศึกษาศึกษาดวยตนเองโดยเนนการแกโจทยปญหาทางดานคณิตศาสตร
(๒) สาธิตและยกตัวอยางการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรที่เหมาะสม พรอมทั้งเปดโอกาสใหนักศึกษา
ไดมีการนําเสนอหนาชั้นเรียน โดยผานระบบออนไลนและในชัน้ เรียน
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการแกโจทยปญหาทางดานคณิตศาสตรทเี่ นนทักษะ การคิดคํานวณ และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) ประเมินจากการถามตอบ และรวมอภิปรายและวิธีการอภิปรายโดยผานระบบออนไลนและในชั้นเรียน
(๓) ประเมินจากการนําเสนอหนาชั้นเรียน โดยประเมินจากผูสอน และเพือ่ นรวมชั้นเรียนโดยผานระบบ
ออนไลนและในชั้นเรียน
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการแกโจทยปญหาทางดานคณิตศาสตรทเี่ นนทักษะ การคิดคํานวณ และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) ประเมินจากการถามตอบ และรวมอภิปรายและวิธีการอภิปราย
(๓) ประเมินจากการนําเสนอหนาชั้นเรียน โดยประเมินจากผูสอนและ เพือ่ นรวมชั้นเรียน
หมายเหตุ
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เวนวาง

หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ

ซึ่งจะปรากฎอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)

หมวดที๕่ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน

สัปดาหที่
๑-๔

หัวขอ/รายละเอียด
แจกแผนบริหารการสอนสํารวจ
ปญหาและความตองการของผูเรียน

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

(ชม.)

การสอน/สื่อที่ใช

๑๒

ผูสอน

๑. แนะนํารายวิชา MAT ๑๑๐๒

อ. ดร.สาริสา ปนคํา

คณิตศาสตรเบื้องตน แผนการสอน
หนา | ๖

รายวิชา คณิตศาสตรเบื้องตน

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

(ชม.)

การสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

เกี่ยวกับการเรียน ทบทวน

และการประเมิน

คณิตศาสตรพนื้ ฐานและศึกษา

๒. ทบทวนความรู พื้ นฐานทาง

บทที่ 1 ระบบจํานวนจริง

คณิตศาสตรและสํารวจปญหาและ

- โครงสรางของระบบจํานวน

ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า

- สมบัติของจํานวนจริง: สมบัติปด

เกี่ยวกับการเรียน คณิตศาสตร

สลับที่ การเปลี่ยนกลุม เอกลักษณ

๓. แนะนําแหลงการเรียนรูอ ื่นๆ

การแจกแจง นิยามผกผันการบวก

รวมทั้งการสืบคน ขอมูลจาก

นิยามผกผันการคูณ

internet

- ทฤษฎีเกี่ยวกับจํานวนจริง: การตัด

๔. บรรยายทฤษฏีที่เกี่ยวของกับ

ออกสําหรับการบวก การตัดออก

ระบบจํานวน นําเสนอตัวอยางและ

ของการคูณ

การแกปญหา และใหนักศึกษาชฝก

- เลขยกกําลัง: ทฤษฎี และสมบัติ

ทักษะการคิดคํานวณและแกปญหา

ตาง ๆ ของเลขยกกําลัง

ประยุกตอยางสมเหตุสมผล

- จํานวนเต็ม: จํานวนเฉพาะ จํานวน

๕. ทําแบบฝกหัด รวมกันอภิปราย

ประกอบ ค.ร.น. และห.ร.ม.

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

สอนออนไลนสัปดาหที่ ๕-๗

อ.ดร.สาริสา ปน คํา
หนา | ๗

รายวิชา คณิตศาสตรเบื้องตน

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

(ชม.)

การสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

และรอยละ

๑. บรรยายเกี่ยวกับอัตราสวนและ

- อัตราสวน

รอยละ นําเสนอตัวอยางการ

- อัตราสวนที่เทากัน

แกปญหา และใหนักศึกษาชวยกัน

- อัตราสวนของจํานวนหลาย ๆ

วิเคราะหเพื่อวางแผนการแกปญหา

จํานวน

อยาง สมเหตุสมผล

- สัดสวน

๒. ทําแบบฝกหัด รวมกันอภิปราย

- มาตราสวนและการวัด (การ

เสนอแนวคิดตอบคําถาม และ

เปลี่ยนหนวยในระบบตาง ๆ)

รายงาน

- การวิเคราะหและแกปญหา

๓. ทบทวนกอนสอบกลางภาค

เกี่ยวกับรอยละ (กําไร ขาดทุน

สื่อการสอน

ตนทุน อัตราการเพิ่ม อัตราการลด)

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

สอบกลางภาค

๘
๙-๑๒

การวัดเชิงเรขาคณิต

สอบขอเขียน
๑๒

สอนออนไลนครั้งที่ ๘

อ.ดร.สาริสา ปน คํา

- พื้นฐานทางเรขาคณิต: จุด สวน

และสอนในชั้นเรียน ครั้งที่ ๙-๑๒

ของเสนตรง เสนตรง รังสี มุม และ

๑. บรรยายเกี่ ย วกั บ การวั ด เชิ ง

ระนาบ

เรขาคณิต นิยามของรูปเรขาคณิต

- รูปเรขาคณิตสองมิต:ิ รูป

นํ า เสนอตั ว อย า งการแก ป ญ หา

สามเหลี่ยม รูปสี่เหลีย่ ม รูปหลาย

เกี่ย วกั บ รูป เรขาคณิ ต สองมิ ติแ ละ

เหลี่ยม รูปวงกลม ผลรวมมุมภายใน

สามมิ ติ และการแก ป ญ หาโจทย
หนา | ๘

รายวิชา คณิตศาสตรเบื้องตน

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

(ชม.)

การสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

รูปเรขาคณิต การหาเสนรอบรูปและ

ประยุกตที่เกี่ยวของการการวัดเชิง

พื้นที่ของรูปเรขาคณิตสองมิติ

เรขาคณิ ต และใหนักศึกษาชวยกัน

- รูปเรขาคณิตสามมิติ : ทรง

วิเคราะหเพื่อวางแผนการแกปญหา

สี่เหลีย่ ม ทรงกระบอก ทรงกลม

อยางสมเหตุสมผล

กรวย ปริซึม พีระมิด การหาพื้นที่

๒. ทําแบบฝกหัด รวมกันอภิปราย

ผิวและปริมาตร

เสนอแนวคิดตอบคําถาม และ

- การแกปญหาโจทยประยุกต

รายงาน

เกี่ยวกับการวัด

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

๑๒

๑. บรรยายเกี่ยวกับการนับและ

- การเรียงสับเปลีย่ น

ความนาจะเปน นิยามและทฤษฎีที่

- แฟกทอเรียล

เกี่ยวของการเรียงสับเปลีย่ น

- กฎการนับ

แฟคทอเรียล กฏการนับ การเรียง

- การเรียงสับเปลีย่ น : วิธีเรียง

สับแปลี่ยนแบบเชิงเสนและวงกลม

สับเปลี่ยนเชิงเสน เชิงวงกลม

การจัดหมู และความนาจะเปน

- การจัดหมู

นําเสนอตัวอยางการแกปญหา และ

- การทดลองสุม : ปริภูมติ ัวอยาง

ใหนักศึกษาชวยกัน วิเคราะหเพื่อ

เหตุการณ

วางแผนการแกปญหา อยาง

- พีชคณิตของเซตสําหรับความ

สมเหตุสมผล

อ.ดร.สาริสา ปน คํา

หนา | ๙
รายวิชา คณิตศาสตรเบื้องตน

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

(ชม.)

การสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

นาจะเปน: ยูเนียน อินเตอรเซค คอม

๒. ทําแบบฝกหัด รวมกันอภิปราย

พลีเมนต

เสนอแนวคิดตอบคําถาม และ

- สมบัติพนื้ ฐานของความนาจะเปน

รายงาน

นิยาม สัจพจน และทฤษฎีเบือ้ งตน

สื่อการสอน

- ความนาจะเปน โดยใชกฎการนับ

๑. Zoom/Meet

และการประยุกต

๒. เอกสารประกอบการสอน
๓. แบบฝกทักษะ
๔. สื่อการสอน On demand
/YouTube
๕. Kahoot
๖. Google Classroom
๗. Website:
elsci.ssru.ac.th/sarisa.pi

๑๗

สอบปลายภาค

สอบขอเขียน

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
๒, ๓

วีธีการประเมินผลการเรียนรู
สอบเก็บคะแนนครั้งที่ ๑
สอบกลางภาค
สอบเก็บคะแนนครั้งที่ ๒

สัปดาหที่
ประเมิน
๔
๘
๑๓

สัดสวน
ของการประเมินผล
๑๕%
๑๕ %
๑๕ %
หนา | ๑๐

รายวิชา คณิตศาสตรเบื้องตน

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สอบปลายภาค
ผลจากการศึกษาดวยตนเองในหัวขอที่ไดรับ
มอบหมายการทําแบบฝกหัด
การเขาชั้นเรียน การเสนอแนวคิด การถาม – ตอบ
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

๔,๕
๑

๑๗
ตลอดภาค
เรียน
ตลอดภาค
เรียน

๑๕ %
๒๕ %
๑๕ %

คาระดับคะแนน
เกรด
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF

ชวงคะแนน(%)
๘๖-๑๐๐
๘๒-๘๕
๗๘-๘๑
๗๔-๗๗
๗๐-๗๓
๖๖-๖๙
๖๒-๖๕
๕๘-๖๑
๕๔-๕๗
๕๐-๕๓
๔๖-๔๙
๐-๔๕

คาระดับคะแนน
๔.๐๐
๓.๗๕
๓.๕๐
๓.๐๐
๒.๗๕
๒.๕๐
๒.๐๐
๑.๗๕
๑.๕๐
๑.๐๐
๐.๗๕
๐

หมวดที่ ๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก

๑. สาริสา ปนคํา (๒๕๖๔) เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตรเบื้องตน สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
นวัตกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพ

๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ

๑. อุบล กลองกระโทก (๒๕๕๔) แบบฝกทักษะคณิตศาสตรพื้นฐาน สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพ

๒. วชิรารักศ โอรสรักษ (๒๕๖๐) เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตรพนื้ ฐาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย
๓. สุรพงศ คงสัตย (๒๕๕๗) เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตรเบื้องตน มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
๔. ฉลอง ทองประเสริฐ (๒๕๕๒) คณิตศาสตรพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หนา | ๑๑
รายวิชา คณิตศาสตรเบื้องตน

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๕. ประภาศรี อัศวกุล (๒๕๕๓) เอกสารทบทวนวิชาคณิตศาสตรพนื้ ฐาน สาขาวิชาคณิตศาสตร สํานักวิชา
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
๑) เว็บไซต www.elsci.ssru.ac.th/sarisa.pi

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินผลประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรม ในการนําแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาดวยวิธีการดังตอไปนี้
- การสนทนาระหวางอยูสอนและผูเรียน
- การสังเกตพฤติกรรมระหวางการเรียน
- วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบยอย การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการประเมินผล ผูส อนไดช
ใ กลยุทธดังตอไปนี้ คือ
- ผลการทดสอบยอย ผลสอบกลางภาคและผลสอบปลายภาคของนักศึกษา
- การสังเกตการสอนของเพื่อนรวมสาขาวิชาและการสะทอนการสอน
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรูในแตละครั้ง
๓. การปรับปรุงการสอน
นอกจากการประเมินผลการสอนในขอที่ ๒ แลว สาขาวิชาไดดําเนินการ พัฒนาวิชาชีพครูดังตอไปนี้
- นํานวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) มาประยุกตใช เพื่อให สอดคลองกับรายวิชานี้ ซึ่งประกอบดวย
ขั้นตอนที่สําคัญ ๓ ขั้นตอน
o ขั้นตอนที่ ๑ การเขียนแผนการสอนรวมกัน
o ขั้นตอนที่ ๒ การทดลองสอนตามแผนที่สรางรวมกันและมีผูสังเกตการสอน
o ขั้นตอนที่ ๓ สะทอนผลที่ไดจากการสอนจริงๆ นําผลที่ไดไปปรับปรุงและแกไข แลวดําเนินการขั้นตอน
อยางสม่ําเสมอ
- ทําการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกไขขอบกพรองของผูเรียนบางคนนําผลที่ไดจากการวิจัยมาใชปรับปรุงการเรียนการ
สอนอยางตอเนื่อง
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๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทวนการสอบจากการสอบถามนักศึกษา
- เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชากับผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาปที่ผานมา โดยให
อาจารยที่เคยสอน รวมพิจารณาผลการสอบของนักศึกษา
- การทดสอบยอย การปฏิบตั ิ การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษา
ระดับคณะ และการทวนรวมสอบจากอาจารยที่เคยสอนในรายวิชาที่ใกลเคียงกัน
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินการเรียนการสอนและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจํารายวิชานี้ ไดมีการวางแผนและปรับปรุง
แนวการสอนในครั้งตอๆไปอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและวิธีการสอนตามความเหมาะสม รวมทั้ง
โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรที่นํามาใชประกอบการเรียนและการสอน เพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อให
การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
***********************
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

ความรับผิดชอบหลัก

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะ
ดาน
อื่น ๆ

ความรับผิดชอบรอง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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ชื่อรายวิชา คณิตศาสตรเบื้องตน
(Elementary Calculus)
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