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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4091203 ระบบจํานวน (Number System)
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
3.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอกบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา และ 4.2 อาจารยผูสอน
ดร.ธนพรรษ พฤกษะวัน
กลุมเรียน A4 เวลาเรียน วันอังคาร 11.30 – 14.30 น.
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
20 พฤศจิกายน 2560

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในโครงสรางระบบจํานวน และแนวคิดของการสรางระบบจํานวน
2. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในสมบัติที่สําคัญของระบบจํานวน
3. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการพิสูจนทฤษฎีบทของจํานวนและตอยอดไปพิสูจนขอความคาดการณหรือ
แกปญหาที่เกี่ยวกับจํานวน
4. เพื่ อ ให ผู เ รี ยนสามารถนําเอาความรู ความเขา ใจและทั ก ษะที่ ไดรั บ ไปประยุก ตใ ชในการศึก ษา
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรที่เกี่ยวของได
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรที่สําคัญในการศึกษาระบบ
จํานวนซึ่งเปนพื้นฐานสําหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตรเรื่ องอื่นๆที่เ กี่ยวของ และมีพื้นฐานความรู ที่
เพียงพอตอการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ยัง
เปนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามความตองการบัณฑิตของหลักสูตร โดยจะตองมี
การประเมิ นผลในดานพัฒ นาการเรียนรู ทั้ง ในดานคุณธรรมจริยธรรม ความรู ทั กษะทางปญ ญา ทั กษะ
ความสัม พันธระหวางบุคคลและความรับผิ ดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิง ตัวเลข การสื่อ สาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการจัดการเรียนรู ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับสาระสําคัญในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป สาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร พ.ศ. 2554

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสรางระบบจํานวน การสรางระบบจํานวน จํานวนนับ จํานวนเต็ม สมบัติของจํานวนเต็ม
จํานวนตรรกยะ จํานวนอตรรกยะ จํานวนจริง และจํานวนเชิงซอน
Study the structure of number system, counting numbers, integers and properties,
rational numbers, irrational numbers, real numbers and complex numbers.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย/การฝก
สอนเสริม

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน
ไมมีการปฏิบัติงาน
บรรยาย อภิปราย และฝก สอนเสริมตามความ
ประสบการณ 45 ชั่วโมง ตองการของนักศึกษาหรือ ภาคสนาม
ตามความเห็นชอบของ
ตอภาคการศึกษา
ผูสอน

การศึกษาดวยตนเอง
ศึกษาคนควาดวยตนเอง
90 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมจํานวน 3 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีความกลาหาญทางจริยธรรม กลาแสดงออกในสิ่ง ที่เหมาะสมดวยความเขาใจผูอื่ น
และเขาใจโลก
4) มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
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5) ใหความเคารพและยึดถือในกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกร และสังคม
6) สามารถจั ด การและแก ป ญ หาทางคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู
เชิงสัมพัทธโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
1.2 วิธีการสอน
1) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Diallectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning)
3) การใชกรณีศึกษา (Case study)
4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
1.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
2) วัดและประเมินผลจากกลุมเพื่อน
3) วัดและประเมินผลจากผลงานกรณีศึกษา
4) วัดและประเมินผลจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) มีความรอบรูในดานวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพครู วิชาเอกคณิตศาสตร และการบูรณาการ
วิชาชีพครูกับวิชาเอกคณิตศาสตรอยางกวางขวาง ลึกซึ้ง และเปนระบบ
2) มี ความตระหนัก รู ห ลั ก การ และทฤษฎี ใ นองค ความรู ที่ เ กี่ ยวข อ งอย างบู ร ณาการ
ทั้งการบูรณาการขามศาสตร และการบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง
3) มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาคณิตศาสตรอยางลึกซึ้ง
ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยตอยอดความรูทางดานการเรียนการสอนคณิตศาสตร
4) มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองคความรู และสามารถ
นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
1) การบรรยายและอภิปราย
2) การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูและการเรียนรูแบบสืบสอบ (Inquiry method)
3) การฝกปฏิบัติ และนําเสนองานจากการศึกษาคนควาและเตรียมการ
4) การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกตและประเมินคาองค
ความรูในสถานการณโลกแหงความเปนจริง
5) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
2.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู
2) วัดและประเมินผลจากการนําเสนองานจากการศึกษาคนควาและเตรียมการ
3) วัดและประเมินผลจากการเรียนรูแบบรวมมือ
4) วัดและประเมิ น ผลจากผลการเข าร วมกิ จ กรรมเสริ ม ความเป น ครู เ ป นรายป ตลอด
หลักสูตร
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหา และทําการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
และพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
2) สามารถคิดแกปญหาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูการแกไขไดอยาง
สรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน รวมทั้งมี
การพัฒนาศาสตรทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตร และการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
4) มีการคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาคณิตศาสตรไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญหาการพัฒนาผูเรียน และ
การวิจัยตอยอดองคความรู มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร
3.2 วิธีการสอน
1) การวิเ คราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิก ฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม
(Problem-based learning)
2) การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอยางมีวิสัยทัศน (Research and Development และ
Vision-based learning)
4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
3.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ
วิชาชีพ และทางสังคม
2) วัดและประเมินผลจากผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3) วัดและประเมินผลจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4) วัดและประเมิ นผลจากผลการเขาร วมกิ จ กรรมเสริ ม ความเป นครู เ ป นรายป ตลอด
หลักสูตร
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง และผูอื่นในการ
ทํางานและการอยูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร และในการเรียนรูพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2) มี ความเอาใจใส ชวยเหลือ และเอื้อ ตอ การแก ปญหาในกลุ มและระหวางกลุม ไดอ ยาง
สรางสรรค
3) มี ภาวะผู นํา และผู ตามที่ ดี มี ความสั ม พั นธที่ ดีกั บ ผู เ รี ย น และมี ความรั บ ผิ ด ชอบต อ
สวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
4) มีความไวในการรับรูและเขาใจความรูสึกของผูเรียนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ตลอดจนบุคคลอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม เอาใจใสในการรับฟง
และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีความรับผิดชอบ
6
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4.2 วิธีการสอน
1) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative learning through action)
2) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ
3) การคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ (Reflective thinking)
4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
4.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินผลจากผลการเรียนแบบรวมมือ
2) วัดและประเมินผลจากผลการศึกษาคนควา/แกโจทย
3) วัดและประเมินผลจากผลนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม
4) วัดและประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) มีความไวในการวิเคราะหขอมูลขาวสารทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร ภาษา
พูดและภาษาเขียน อันมีผลใหสามารถเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็ว
2) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช
ขอมูลสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
3) มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนําเสนอ
ดวยรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุมที่มีความแตกตางกัน
4) มีความไวในการวิเ คราะหส รุป ความคิดรวบยอดขอ มูล ขาวสารดานคณิตศาสตรจ าก
ผูเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช และนําเสนอขอมูล
สารสนเทศสําหรับผูเรียนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) การติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาจากขาวหรื อ
แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
5.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินผลจากผลการติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดาน
การศึกษา
2) วัดและประเมินผลจากผลการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษา
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) วัดและประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
6. ทักษะการจัดการเรียนรู
6.1 ทักษะการจัดการเรียนรูที่ตองพัฒนา
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรี ยนรู คณิตศาสตร ที่มีรู ปแบบหลากหลายทั้งรู ปแบบ
ที่เปนทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยาง
สรางสรรค
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2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับผูเรียนที่หลากหลายทั้งผูเรียน
ที่มี ความสามารถพิ เ ศษ ผูเ รี ยนที่ มี ความสามารถปานกลาง และผู เ รี ยนที่ มี ความตอ งการพิ เ ศษอยางมี
นวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกคณิตศาสตรอยางบูรณาการ
6.2 วิธีการสอน
1) การฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through action)
3) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
6.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินผลจากผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอน
2) วัดและประเมินผลจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
3) วัดและประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
3
1
1. แนะนําและชี้แจงรายละเอียด
ของรายวิชา
2. สํารวจความรูและ
ประสบการณเดิมเกี่ยวกับ
ขั้นตอนวิธีการพิสูจนทาง
คณิตศาสตร
3. โครงสรางระบบจํานวน การ
สรางระบบจํานวน และจํานวน
นับ

2

ระบบจํานวนจริง และสมบัติ
พื้นฐานของระบบจํานวนจริง

3
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กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ใช (ถามี)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนําผูสอน รายวิชา วิธีการ
สอน การวัดผลและประเมินผล
และแหลงการเรียนรู
2. บรรยายเนื้อหา อภิปราย และ
ซักถามเพือ่ ตรวจสอบความเขาใจ
3. ศึกษาคนควาดวยตนเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอความคิด
และอภิปราย
4. ทําแบบฝกหัดผานกิจกรรมคิด
วิเคราะหซึ่งสอดคลองกับหัวขอที่
เรียน

ผูสอน
ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

3

จํานวนจริงบวก และจํานวนจริง
ลบ

4

จํานวนเต็มบวก

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ชั่วโมง
ใช (ถามี)
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบฝกหัด
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอความคิด
และอภิปราย
4. ทําแบบฝกหัดผานกิจกรรมคิด
วิเคราะหซึ่งสอดคลองกับหัวขอที่
เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบฝกหัด
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอความคิด
และอภิปราย
4. ทําแบบทดสอบยอยผาน
กิจกรรมคิดวิเคราะหซึ่งสอดคลอง
กับหัวขอทีเ่ รียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
9

ผูสอน

ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

5

จํานวนเต็ม และสมบัติของ
จํานวนเต็ม

6

จํานวนตรรกยะ และจํานวน
อตรรกยะ

7

เสนจํานวน และการแกอสมการ

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ชั่วโมง
ใช (ถามี)
3. แบบทดสอบยอย
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอความคิด
และอภิปราย
4. ทําแบบฝกหัดผานกิจกรรมคิด
วิเคราะหซึ่งสอดคลองกับหัวขอที่
เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบฝกหัด
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอความคิด
และอภิปราย
4. ทําแบบฝกหัดผานกิจกรรมคิด
วิเคราะหซึ่งสอดคลองกับหัวขอที่
เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบฝกหัด
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
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ผูสอน
ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

ดร.อรรถศาสน
นิมิตรพันธ
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

8

สอบกลางภาค

9

คาสัมบูรณ และสัจพจนความ
บริบรู ณ

10

ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน
เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ผูสอน
ชั่วโมง
ใช (ถามี)
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอความคิด
และอภิปราย
4. ทําแบบฝกหัดผานกิจกรรมคิด
วิเคราะหซึ่งสอดคลองกับหัวขอที่
เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบฝกหัด
3
นักศึกษาทําแบบทดสอบ
ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ดร.ธนพรรษ
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
พฤกษะวัน
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอความคิด
และอภิปราย
4. ทําแบบฝกหัดผานกิจกรรมคิด
วิเคราะหซึ่งสอดคลองกับหัวขอที่
เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบฝกหัด
3
ดร.ธนพรรษ
กิจกรรมการเรียนการสอน
พฤกษะวัน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

11

ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน
เกี่ยวกับสมภาค

12

ระบบจํานวนเชิงซอน
และสมบัติพื้นฐาน

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ชั่วโมง
ใช (ถามี)
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอความคิด
และอภิปราย
4. ทําแบบฝกหัดผานกิจกรรมคิด
วิเคราะหซึ่งสอดคลองกับหัวขอที่
เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบฝกหัด
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอความคิด
และอภิปราย
4. ทําแบบฝกหัดผานกิจกรรมคิด
วิเคราะหซึ่งสอดคลองกับหัวขอที่
เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบฝกหัด
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอความคิด
และอภิปราย
4. ทําแบบทดสอบยอยผาน
12

ผูสอน

ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

Á¤Í. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

13

จํานวนเชิงซอนในทางเรขาคณิต

14

จํานวนเชิงซอนในรูปพิกัดเชิงขั้ว

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ชั่วโมง
ใช (ถามี)
กิจกรรมคิดวิเคราะหซึ่งสอดคลอง
กับหัวขอทีเ่ รียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบทดสอบยอย
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอความคิด
และอภิปราย
4. ทําแบบฝกหัดผานกิจกรรมคิด
วิเคราะหซึ่งสอดคลองกับหัวขอที่
เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบฝกหัด
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ดวย
กระบวนการ GPAS 5 Steps
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
3. คิดวิเคราะห นําเสนอความคิด
และอภิปราย
4. ทําแบบฝกหัดผานกิจกรรมคิด
วิเคราะหซึ่งสอดคลองกับหัวขอที่
เรียน
5. ศึกษาคนควาดวยตัวเอง
สื่อที่ใช
13

ผูสอน

ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

15

รากปฐมฐานที่ n ของ 1

16

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
1.1.1, 1.1.3, 1.1.5,
2.1.1, 2.1.3, 2.1.4,
3.1.2, 5.1.1, 5.1.3

1.1.1, 1.1.3, 1.1.5,
2.1.1, 2.1.3, 2.1.4,
3.1.2, 5.1.1, 5.1.3

1.1.1, 1.1.3, 1.1.5,
2.1.1, 2.1.3, 2.1.4,
3.1.2, 5.1.1, 5.1.3

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ชั่วโมง
ใช (ถามี)
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบฝกหัด
3
1. บรรยาย อภิปราย และซักถาม
เพื่อตรวจสอบความเขาใจ
2. ตอบคําถามทบทวนทายบท
และทดสอบยอย
3. นักศึกษานําเสนอรายงานจาก
การศึกษาคนควา โดยมีผูสอน
และเพือ่ นนักศึกษารวมกัน
อภิปราย และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึง่ กันและกัน
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักศึกษาทําแบบทดสอบ
สื่อที่ใช
แบบทดสอบปลายภาค

ผูสอน

ดร.อรรถศาสน
นิมิตรพันธ

ดร.ธนพรรษ
พฤกษะวัน

วิธีการทวนสอบ
สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล
- การทดสอบยอย
4, 12
20%
- การทวนสอบโดย
ตรวจสอบการใหคะแนน
จากกระดาษคําตอบของ
นักศึกษา
- การทวนสอบจาก
คะแนนสอบ
- การทดสอบกลางภาค
8
20%
- การทวนสอบโดย
ตรวจสอบการใหคะแนน
จากกระดาษคําตอบของ
นักศึกษา
- การทวนสอบจาก
คะแนนสอบ
- การทดสอบปลายภาค
16
30%
- การทวนสอบโดย
เรียน
ตรวจสอบการใหคะแนน
จากกระดาษคําตอบของ
นักศึกษา
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ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล

1.1.1, 1.1.3, 1.1.5,
2.1.1, 2.1.3, 2.1.4,
3.1.2, 4.1.1-4.1.3,
5.1.1, 5.1.3

กิจกรรมในชั้นเรียน
- พฤติกรรมการเรียน
การมีสวนรวมในการ
เรียน การคิดวิเคราะห
อภิปราย และแสดง
ความคิดเห็น
- การสงงานและตรวจ
งานรายบุคคลจาก
การศึกษาคนควาที่
ผูสอนมอบหมาย

1 - 15

15%

1.1.1, 1.1.3, 1.1.5,
2.1.1, 2.1.3, 2.1.4,
3.1.2, 4.1.1-4.1.3,
5.1.1, 5.1.3

- การสงงาน ตรวจ
รายงานกลุม และการ
พิจารณาทักษะการ
นําเสนองานจาก
การศึกษาคนควาที่
ผูสอนมอบหมาย

15

15%

วิธีการทวนสอบ
- การทวนสอบจาก
คะแนนสอบ
- การทวนสอบโดย
พิจารณาจากแบบบันทึก
การจัดการเรียนการสอน
สําหรับผูสอน
- การทวนสอบจากแบบ
บันทึกพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบโดย
ตรวจสอบเกณฑการให
คะแนนงานรายบุคคล
จากการศึกษาคนควาที่
ผูสอนมอบหมาย
- การทวนสอบจาก
คะแนนงานรายบุคคล
จากการศึกษาคนควาที่
ผูสอนมอบหมาย
- การทวนสอบโดยให
นักศึกษาประเมินตนเอง
- การทวนสอบโดย
ตรวจสอบเกณฑการให
คะแนนผลงานกลุม และ
การนําเสนองานจาก
การศึกษาคนควาที่
ผูสอนมอบหมาย
- การทวนสอบโดยให
นักศึกษาประเมินตนเอง
- การทวนสอบจาก
คะแนนรายงานกลุมและ
การนําเสนองานจาก
การศึกษาคนควาที่
ผูสอนมอบหมาย

3. การประเมินผลการศึกษา
การใหระดับคะแนน คิดผลรวมของคะแนนดิบ แลวใหระดับคะแนนตามเกณฑดังตอไปนี้
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คะแนน
90 – 100
85 – 89
75 – 84
70 – 74
60 – 69
55 – 59
50 – 54
ต่ํากวา 50
ถอน
ไมสมบูรณ

ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
อรรถศาสน นิมิตรพันธ. (2560). เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา 4091203 ระบบจํานวน. กรุงเทพฯ:
ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟกไซท.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กัลยานี ไชยวรินทรกุล. (2543). ระบบจํานวน (Number Systems). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
กรรณิกา กวักเพฑูรย. (2545). ตรรกศาสตร และระบบจํานวนเชิงเสน. กรุงเทพฯ: พิทักษการ
พิมพ.
กรรณิกา กวักเพฑูรย. (2545). หลักคณิตศาสตร (Principles of Mathematics). ภาควิชา
คณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ชะเอม สายทอง. (2528). ระบบจํานวน. ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิชาวิทยาศาสตร วิทยาลัยครู
บานสมเด็จเจาพระยา: มปท.
ปยรัตน จาตุรันตบุตร. (2547). หลักการคณิตศาสตร (Principles of Mathematics).
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
พัฒนี อุดมกะวานิช. (2541). หลักคณิตศาสตร. ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ: พิทักษการพิมพ.
พิมพเพ็ญ เวชชาชีวะ. (2558). ระบบจํานวน. กรุงเทพฯ: วี.พริ้นท.
วิชัย ชํานิ. (2547). หลักคณิตศาสตร. สงขลาฯ: ภารกิจการผลิตเอกสารและตํารา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ.
สมสวาท สุดสาคร. (2542). ระบบจํานวน (Number Systems). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
สุภา สุจริตพงศ. (2523). โครงสรางของระบบจํานวน. ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ: พิทักษการพิมพ.
สุเทพ จันทรสมศักดิ์. (2538). ระบบจํานวน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
อัมพร มาคนอง. (2557). คณิตศาสตรสําหรับครูมัธยม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
อัมพล ธรรมเจริญ. (2558). หลักการคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ: พิทักษการพิมพ.
Dantzig, T.; Mazur, J.; & Mazur, B. (2007). Number: The Language of Science. New York:
Plume.
Feferman, S. (1989). The Number Systems: Foundations of Algebra and Analysis.
New York: Chelsea Pub.
Mendelson, E. (1973). Number Systems and the Foundations of Analysis. New York:
Academic Press.
Parker, F. D. (1966). The Structure of Number Systems. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
Rudin, W. (1964). Principles of Mathematical Analysis. Tokyo: McGraw-Hill.
Wade, W. R. (2004). An Introduction to Analysis. New Jersey: Pearson Prentice-Hall.
Parzynski, W. R.; & Zipse, P. W. (1987). Introduction to Mathematical Analysis.
Singapore: McGraw-Hill.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
3.1 ฐานขอมูลแนะนํา TDC (ThaiLIS) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3.2 เว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.obec.go.th
3.3 เว็บไซตสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา http://www.onec.go.th
3.4 เว็บไซตกระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th
3.5 เว็บไซตสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
http://primarymath.ipst.ac.th/

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ทําไดโดย
1) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูสอนและนักศึกษา
2) การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
3) แบบประเมินผูสอน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินการสอน ทําไดโดย
1) การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษา
2) ผลการเรียนรูของนักศึกษา
3) คณะกรรมการประจําหลักสูตรประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
การปรับปรุงการสอน ทําไดโดย
17
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1) การวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษา
2) การวิเคราะหแบบบันทึกการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูสอน
3) การวิจัยในชั้นเรียน (ถามีการดําเนินงาน)
4) การประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือนําผลการประเมินผูสอนและประเมินรายวิชามา
พิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธีการสอนและการเรียนรูของนักศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทําไดโ ดยการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามรายละเอียดของรายวิชา และการทวนสอบ
ระดับหลักสูตรโดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมการทวนสอบดวย หรือการทดสอบประมวลความรู
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การทบทวนและวางแผนปรับปรุงรายวิชาเพื่อใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทําไดโดยจัดประชุมรวมกันของ
ผูสอนเพื่อสรุปผลและปรับปรุงรายวิชา ทั้งนี้อาจอาศัยผลจากการวิจัยในชั้นเรียน (ถามีการดําเนินงาน) ทํา
ไดทุกปการศึกษากอนที่จะมีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาตอไป
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