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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
คณิตศาสตร ์

 

 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 

 

4092201 ระบบจ านวน 

 
Number System 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

 
3(3-0-6) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 
3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา 

 

 
ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 
4. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

 

 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

  

อาจารยผ์ู้สอน 

กลุ่ม 60/7 อาจารย์ จติตรา ชลิตพันธุ์ 

กลุ่ม 60/8 อาจารย์ จติตรา ชลิตพันธุ์ 

กลุ่ม 60/9 อาจารย์ อารยี์ วรเตชะคงคา 
 

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 2561 

 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
8. สถานท่ีเรียน 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 

 

หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

 

1.  มีความรู้และเข้าใจวิธีการพัฒนาระบบจ านวนโดยใช้ระบบเชิงสจัพจน์ 

2.  มีความรู้เรื่องโครงสร้างของระบบจ านวนจริง ระบบจ านวนธรรมชาติ ระบบจ านวนเต็ม ระบบจ านวนตรรกยะ และระบบจ านวน
เชิงซ้อน 

3.  สามารถพิสจูน์ข้อความบางข้อความเกี่ยวกับจ านวนว่าข้อความนัน้เป็นจริง หรือเท็จ  ได ้

4.  สามารถน าความรู้เกยีวกับระบบจ านวนไปใช้สอนในระดับมัธยมศึกษาได ้

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 
เพื่อให้การเรียนการสอนในรวยวิชานี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 

หมวดที่ 3. ลักษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 

 
          การสรา้งระบบจ านวนโดยระบบเชิงสจัพจน์ จ านวนจริง จ านวนนับ จ านวนเต็ม จ านวนตรรกยะ จ านวนอตรรกยะ และ
จ านวนเชิงซ้อน 

 
          Construction of number system by axiomatic system, real numbers, natural numbers, integers, rational 
numbers, irrational numbers, and complex numbers 

 

 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการเรียน - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

45 ช่ัวโมง  ไม่ม ี 90 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

 
ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งรายบคุคลหรือรายกลุ่มในวันเวลาราชการไดต้ลอดเวลา ท่ีห้องพักอาจารยส์าขาคณิตศาสตร์ 

 
 

หมวดที่ 4. การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.ตระหนักในคณุค่าและ 1. กิจกรรม    
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

คุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ และ
ซื่อสัตยส์ุจรติ  

 

2.มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม  

1. กิจกรรม  1. การเข้าช้ันเรียน/การเข้าร่วมกจิกรรม  

2. ความรู ้

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

2.ตระหนักรู้ในหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ  

1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  1. การประเมินการบ้าน  

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และกระบวนการคดิที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิชาชีพครู  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การนิรนัย 
(Deductive) 
4. การสอนโดยใช้การอุปนัย 
(Inductive)  

1. การสอบข้อเขียน/สอบย่อย 
2. การประเมินการบ้าน 
3. การสอบกลางภาค 
4. การสอบปลายภาค  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

4.มีความรับผิดชอบในการเรียนอย่าง
ต่อเนื่องพัฒนาตนเอง และวิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่องตลอดจนมีความรับผดิชอบ
ต่อส่วนรวม  

1. กิจกรรม  1. การประเมินการบ้าน  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

3.มีความสามารถในการสื่อสารไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การ
อ่าน และการเขียน พร้อมท้ังเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสมค านึงถึงบุคคล และกลุ่มที่มี
ความแตกต่างกัน  

1. การอภิปราย  1. การสอบข้อเขียน/สอบย่อย  

 

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1  1.  แนวคิดเกี่ยวกับ
จ านวน และการนบั
ตัวเลข 
2.  ระบบเชิงสัจพจน ์ 

3  0  1. การ
บรรยาย  

  1. หนังสือ  1. ตัวเลขแทน
จ านวนของชน
ชาติต่างๆ 
2. ตัวเลขแทน
จ านวนโดยใช้
ระบบฐานตา่งๆ 
  

1. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. การ
ทดสอบหลัง
เรียน  

2  ระบบจ านวนจริง 
1. ค าอนิยาม 
2. ค านิยามและบท
นิยาม 
3. สัจพจน์การบวก
และการคูณ  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การเรียนรู้
ด้วยการตั้ง
ค าถาม 
(Learning to 
Question)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. การ
ทดสอบหลัง
เรียน  

3  1. สัจพจน์การบวก
และการคูณ 
2. ทฤษฎีบทพื้นฐาน
ของจ านวนจริง  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การศึกษา
ค้นคว้าโดย
อิสระ 
(Independent 
study)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. การ
ทดสอบหลัง
เรียน  

4  ทฤษฎีบทพื้นฐานของ
จ านวนจริง และการ
น าทฤษฎีไปใช้  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การสอนโดย
ใช้การนิรนัย 
(Deductive) 
3. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive) 
4. การศึกษา
ค้นคว้าโดย
อิสระ 
(Independent 
study)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

แบบฝึกหัด  1. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค  

5  ระบบจ านวนจริง
บวก และจ านวนจริง

3  0  1. การสอนโดย
ใช้การนิรนัย 

  1. เอกสาร
ประกอบการ

  1. การเข้า
ช้ันเรียน/
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

ลบ 
1. สัจพจน์
ที ่12  13  และ  14 
2. ศูนย์  จ านวนจริง
บวกและจ านวนจริง
ลบ 
3. การไม่เท่ากัน  

(Deductive) 
2. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive) 
3. เพื่อนช่วย
เพื่อน 
4. การเรียนรู้
ด้วยการตั้ง
ค าถาม 
(Learning to 
Question)  

สอน  การเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค  

6  การไมเ่ท่ากัน  และ
การน าไปใช้  

3  0  1. การสอนโดย
ใช้การนิรนัย 
(Deductive) 
2. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive) 
3. การเรียนรู้
ด้วยการตั้ง
ค าถาม 
(Learning to 
Question)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

แบบฝึกหัด  1. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค  

7  ระบบจ านวนเต็มบวก 
1. ค านิยาม 
2. สมบัติจ านวนเต็ม
บวก  

3  0  1. การสอนโดย
ใช้การนิรนัย 
(Deductive) 
2. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive) 
3. การเรียนรู้
ด้วยการตั้ง
ค าถาม 
(Learning to 
Question)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

แบบฝึกหัด  1. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม  

8  สอบกลางภาค  0  0            

9  สมบัตจิ านวนเตม็บวก 3  0  1. การสอนโดย   1. เอกสาร   1. การเข้า
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

ระบบจ านวนเต็ม 
1. ค านิยาม 
2. สมบัติจ านวนเต็ม  

ใช้การนิรนัย 
(Deductive) 
2. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive)  

ประกอบการ
สอน  

ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม  

10  สมบัตจิ านวนเตม็  3  0  1. การสอนโดย
ใช้การนิรนัย 
(Deductive) 
2. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

กระดาษค าตอบ  1. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม  

11  ระจ านวนตรรกยะ 
1. ค านิยาม 
2. สมบัติจ านวนตรรก
ยะ  

3  0  1. การสอนโดย
ใช้การนิรนัย 
(Deductive) 
2. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. การสอบ
ปลายภาค  

12  สมบัตจิ านวนตรรก
ยะ  

3  0  1. การสอนโดย
ใช้การนิรนัย 
(Deductive) 
2. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive) 
3. การเรียนรู้
ด้วยการตั้ง
ค าถาม 
(Learning to 
Question)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม  

13  จ านวนตรรกยะ  3  0  1. การสอนโดย
ใช้การนิรนัย 
(Deductive) 
2. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. การสอบ
ปลายภาค  

14  จ านวนอตรรกยะ  3  0  1. การสอนโดย   1. เอกสาร กระดาษค าตอบ  1. การเข้า
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

ใช้การนิรนัย 
(Deductive) 
2. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive) 
3. การศึกษา
ค้นคว้าโดย
อิสระ 
(Independent 
study)  

ประกอบการ
สอน  

ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม  

15  ระบบจ านวนเชิงซ้อน 
1. ค านิยาม 
2. การเท่ากัน 
3. การบวก การคูณ 
4. สมบัติของจ านวน
เชิงซ้อน  

3  0  1. การสอนโดย
ใช้การนิรนัย 
(Deductive)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การเข้า
ช้ันเรียน/
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. การสอบ
ปลายภาค  

16  สมบัติของจ านวน
เชิงซ้อน  

3  0  1. การสอนโดย
ใช้การนิรนัย 
(Deductive) 
2. การสอนโดย
ใช้การอุปนัย 
(Inductive)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การสอบ
ปลายภาค  

17  สอบปลายภาค  0  0            

 รวม 45.00       

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที ่ งานท่ีใช้ประเมินผลผูเ้รียน สัปดาห์ที่ประเมิน คะแนน สัดส่วนการประเมิน 

1  การสอบข้อเขียน/สอบย่อย  6, 10  15.00  15.00  

2  การประเมินการบ้าน  ตลอดภาคเรียน  5.00  5.00  

3  การเข้าช้ันเรยีน/การเข้าร่วมกิจกรรม  ตลอดภาคเรียน  5.00  5.00  

4  การสอบกลางภาค  8  35.00  35.00  

5  การสอบปลายภาค  17  40.00  40.00  
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กิจกรรมที ่ งานท่ีใช้ประเมินผลผูเ้รียน สัปดาห์ที่ประเมิน คะแนน สัดส่วนการประเมิน 

  รวม 100.00 100.00 

 

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
 

 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบจ านวน 

 
2. เอกสารและข้อมลูส าคัญ 

 

 
หนังสือคณิตศาสตร์ที่มเีรื่อง จ านวนจริง หรือจ านวนเชิงซ้อน 

 
3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 

 

 
ระบบจ านวนจริง  ของรองศาสตราจารย์กมล เอกไทยเจรญิ 

 
 

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

 
ให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในรายวิชาระบบจ านวนในแบบประเมินอาจารย์ของมหาวทิยาลัย รภ.นครปฐม 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 

 
การตอบค าถามของนักศึกษา  การสอบย่อย  การสอบกลางภาค  การสอบปลายภาค  แบบประเมินตา่งๆ   

 
3. การปรับปรุงการสอน 

 

 
ทบทวนวิธีการสอน  เอกสารประกอบการสอน 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยนักศึกษา  
 

 
ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ด้านท่ี 3 ด้านทักษะทางปัญญา ด้านท่ี 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ ด้านท่ี 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

4.2 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน 
 

 
1. การสัมภาษณ์นักศึกษาแบบสุ่ม  

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 
ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี 

 
6. แผนการปรับปรุงรายวิชา ให้มีความทันสมัย 
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