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มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณิตศาสตร ์

 
 

หมวดท่ี 1. ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

 

4092701 โปรแกรมสําเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ 

Programming Package for Mathematics
 

 

2. จํานวนหน่วยกิต 

3(2-2-5) จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

  

อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่ม 58/5A ดร. เกียรติยศ เจือกโว้น 

กลุ่ม 58/5B ดร. เกียรติยศ เจือกโว้น 

กลุ่ม 58/6A ดร. เกียรติยศ เจือกโว้น 

กลุ่ม 58/6B ดร. เกียรติยศ เจือกโว้น 
 

 

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 2561 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่มี 



7. 

8. 

9. 

 

1. 

 

2. 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

1. 

รายวิชา

ไม่มี 

สถานท่ี

มหาวิท

วันท่ีจัด

จุดมุ่งห

1. เพ่ือใ

คณิตศา

2. เพ่ือใ

วัตถุปร

คําอธิบ

 

       

และก

       
 

จํานวน

30 ชั่ว

 

จํานวน

คุณธรร

สถานะ 

 

าท่ีต้องเรียนพรอ้

ท่ีเรียน 

ยาลัยราชภัฏนค

ดทําหรือปรับปรุ

มายของรายวชิ

ให้ผู้เรียนมีความ

าสตร ์

ให้ผู้เรียนสามาร

ะสงค์ในการพัฒ

ายรายวิชา 

   ความรู้เบื้องต

ารเขียนกราฟข

    

ชั่วโมงท่ีใช้ต่อภ

บรรยาย 

ัวโมง  

ชั่วโมงต่อสัปดา

รม จริยธรรม 

1.ตระหนักใน

คุณธรรม จรยิ

ซ่ือสัตย์สุจริต 

อมกัน (Co-req

ครปฐม จังหวัด

รงรายละเอียดข

ชา 

มรู้ความเข้าใจเกี

รถนําความรู้ควา

ฒนา/ปรับปรุงรา

ต้นเกี่ยวกับการ

ของความสัมพัน

ภาคการเรียน 

ก

3

าห์ท่ีอาจารย์ให้ค

ผลการเรียนรู้ 

นคุณค่าของ

ยธรรม เสียสละ

 

quisite) (ถ้ามี)

 มหาวิทยาลัยร

องรายวิชาคร้ังล

หมวดท่ี 2

กี่ยวกับซอฟต์แว

ามเข้าใจในโปร

ายวิชา 

หมวดท่ี 

รใช้งานโปรแกรม

ธ์ 

การฝึกปฏิบัติ/งา

การฝกึ

30 ชั่วโมง  

คําปรึกษาและแ

หมวดท่ี 4. 

 และ
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ราชภัฏนครปฐม

ล่าสุด 

2. จุดมุ่งหมายแ

วร์ในการคํานวณ

แกรมสําเร็จรูป 

3. ลักษณะและ

มสําเร็จรูปทางค

านภาคสนาม/

กงาน 

แนะนําทางวิชาก

การพัฒนาการเ

กลยุ

1. กิจกรรม  

ม 

และวัตถุประสง

ณ การสร้างกรา

ไปประยุกต์ใชใ้

ะการดําเนินการ

คณิตศาสตร์ กา

การศึกษ

75 ชั่วโมง 

การแก่นักศึกษา

เรียนรู้ของนักศึ

ยุทธ์/วิธีการสอน

ค ์

าฟิก การเขียนโ

ในการคํานวณแ

ร 

ารหาผลลัพธ์ของ

ษาด้วยตนเอง 

าเป็นรายบุคคล 

กษา 

น 

1

2

กิ

โปรแกรม และก

และการแสดงผล

งการดําเนินการ

ตามควา

นักศึกษา

กลยุทธ์/วิ

1. การสังเกตพฤ

2. การเข้าชั้นเรี

กิจกรรม  

การประยุกต์ใช้ใ

ลทางคณิตศาสต

รทางคณิตศาสต

- 

สอนเสริม 

ามต้องการของ

า  

วิธีการประเมินผ

ฤติกรรม 

ยน/การเข้าร่วม

ในทาง

ตร ์
 

ตร์ 

 

ผล 

ม



2. 

สถานะ 

 

 

 

 

 

ความรู้

สถานะ 

 

 

 

 

2.มีวินัย ตรงต

รับผิดชอบต่อ

3.มีภาวะควา

ตาม สามารถ

สามารถแก้ไข

ความสําคัญ  

4.เคารพสิทธิแ

ผู้อ่ืน รวมท้ังเ

ของความเปน็

5.เคารพกฎระ

ต่าง ๆ ขององ

6.มีจรรยาบรร

วิชาชีพคร ู 

้ 

1.มีความรู้ คว

เรื่องวิชาชีพค

ความรู้ด้านวิช

กว้างขวาง เป็

และแก้ปัญหา

2.ตระหนักรู้ใน

เกี่ยวข้องอย่า

3.มีความเข้าใ

ความรู้เฉพาะ

อย่างลึกซ้ึง  

4.มีความรู้แล

ใช้งานวิจัยเพ่ือ

องค์ความรู้ท่ีเ

ผลการเรียนรู้ 

ต่อเวลา และคว

อตนเอง วิชาชีพ

มเป็นผู้นําและผู้

ทํางานเป็นทีมแ

ขข้อขัดแย้งและล

และรับฟังความ

คารพในคุณค่าแ

นมนุษย์  

ะเบียบและข้อบั

งค์กรและสังคม

รณทางวิชาการ

ผลการเรียนรู้ 

วามเข้าใจในองค

รู  ความรู้ท่ัวไป

ชาชพีครูอย่าง

ปนระบบ สามาร

าได้  

นหลักการและท

งบูรณาการ  

ใจความก้าวหนา้

ด้านในสาขาวิช

ะเห็นความสําคั

อแก้ปัญหาและ

เกี่ยวข้องกับวิชา

วาม

และสังคม  

ผู้

และ

ลําดับ

มคิดเห็นของ

และศักด์ิศรี

บงัคับ

  

รและ

ค์ความรู้

ป และ

รถวิเคราะห์

ทฤษฎีท่ี

าของ

ชาชีพครู

คัญของการ

ะต่อยอด

าชีพครู  
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กลยุ

  

  

  

  

  

กลยุ

1. การบรรยาย

2. การฝึกปฏิบั

3. กิจกรรม  

1. การบรรยาย

2. การฝึกปฏิบั

3. กิจกรรม  

  

1. การบรรยาย

2. การฝึกปฏิบั

3. กิจกรรม  

ยุทธ์/วิธีการสอน

ยุทธ์/วิธีการสอน

ย 

บติั (Practice)

ย 

บติั (Practice)

ย 

บติั (Practice)

น 

 

 

 

 

 

น 

1

2

ป

3

4

1

2

ป

3

4

 

1

2

ป

3

กลยุทธ์/วิ

 

 

 

 

 

กลยุทธ์/วิ

1. การสังเกตพฤ

2. การประเมินผ

ประสบการณ์จา

3. การสอบกลา

4. การสอบปลา

1. การสังเกตพฤ

2. การประเมินผ

ประสบการณ์จา

3. การสอบกลา

4. การสอบปลา

 

1. การสังเกตพฤ

2. การประเมินผ

ประสบการณ์จา

3. การสอบกลา

วิธีการประเมินผ

วิธีการประเมินผ

ฤติกรรม 

ผลงาน/บทเรียน

ากนักศึกษา 

างภาค 

ายภาค  

ฤติกรรม 

ผลงาน/บทเรียน

ากนกัศึกษา 

างภาค 

ายภาค  

ฤติกรรม 

ผลงาน/บทเรียน

ากนักศึกษา 

างภาค 

ผล 

ผล 

นท่ีถอด

นท่ีถอด

นท่ีถอด



3. 

4. 

สถานะ 

ทักษะท

สถานะ 

 

 

 

ทักษะค

สถานะ 

 

 

 

 

ทางปัญญา 

1.มีความรู้ คว

และกระบวนก

วิชาชีพคร ู 

2.สามารถสืบ

ประเมินข้อมูล

แก้ไขปัญหาได

สร้างสรรค ์ 

3.สามารถวิเค

ในการตัดสินเ

การสอนและก

คํานึงถึงความ

ภาคทฤษฎี ป

และผลกระทบ

ความสัมพันธ์ระ

1.พัฒนาทักษ

ระหว่างผู้เรียน

เป็นกัลยาณมิ

2.มีความเป็น

ทํางานเป็นทีม

เอ้ือต่อการแก้

สร้างสรรค ์ 

3.มีความคิดริ

วิเคราะห์ปัญห

พ้ืนฐานของตน

4.มีความรับผิ

ต่อเนื่องพัฒน

อย่างต่อเนื่อง

ผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 

วามเข้าใจเกี่ยวก

การคิดท่ีเกี่ยวข้

ค้น ทําความเข้

ลสารสนเทศเพือ่

ด้อย่างถูกต้องแ

คราะห์และใช้วิจ

เกี่ยวกับการจัดก

การพัฒนาผู้เรีย

มรู้

ระสบการณ์ภา

บจากการตัดสิน

ะหว่างบุคคลแล

ผลการเรียนรู้ 

ษะในการสร้างสัม

นกับผู้มีส่วนเกี่ย

ตร  

ผู้นําและผู้ตามใ

ม รวมท้ังมีส่วนช

ก้ปัญหาในกลุ่มไ

ริเริ่มสร้างสรรค์ใ

หาได้อย่างเหมา

นเองและของก

ผิดชอบในการเรี

นาตนเอง และวชิ

ตลอดจนมีความ

กับหลักการ

้องกับสาขา

้าใจ และ

อใช้ในการ

และ

จารณญาณ

การเรียน

ยนโดย

คปฏิบัติ

น  

ะความรับผิดชอ

ัมพันธภาพ

ยวข้องอย่าง

ในการ

ช่วยและ

ได้อย่าง

ในการ

าะสมบน

ลุ่ม  

รยนอย่าง

ชาชพีครู

ม
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กลยุ

กลยุ

  

1. การบรรยาย

2. การฝึกปฏิบั

3. กิจกรรม  

1. การบรรยาย

2. การฝึกปฏิบั

3. กิจกรรม  

อบ 

กลยุ

  

1. กิจกรรม  

  

  

ยุทธ์/วิธีการสอน

ยุทธ์/วิธีการสอน

ย 

บติั (Practice)

ย 

บติั (Practice)

ยุทธ์/วิธีการสอน

น 

4

น 

 

1

2

ป

3

4

1

2

ป

3

4

น 

 

1

 

 

กลยุทธ์/วิ

4. การสอบปลา

กลยุทธ์/วิ

 

1. การสังเกตพฤ

2. การประเมินผ

ประสบการณ์จา

3. การสอบกลา

4. การสอบปลา

1. การสังเกตพฤ

2. การประเมินผ

ประสบการณ์จา

3. การสอบกลา

4. การสอบปลา

กลยุทธ์/วิ

 

1. การสังเกตพฤ

 

 

วิธีการประเมินผ

ายภาค  

วิธีการประเมินผ

ฤติกรรม 

ผลงาน/บทเรียน

ากนักศึกษา 

างภาค 

ายภาค  

ฤติกรรม 

ผลงาน/บทเรียน

ากนักศึกษา 

างภาค 

ายภาค  

วิธีการประเมินผ

ฤติกรรม  

ผล 

ผล 

นท่ีถอด

นท่ีถอด

ผล 



5. 

6. 

สถานะ 

ทักษะก

สถานะ 

 

 

 

ทักษะพิ

สถานะ 

 

 

รับผิดชอบต่อ

การวิเคราะห์เชิง

1.มีทักษะในก

ข้อมูล ข่าวสา

สถิติ หรือทาง

พูด  ภาษาเขยี

ความรู้หรือปร

ชัดเจน  

2.มีความสาม

ข้อมูล การปร

ความหมาย แ

สารสนเทศ โด

ได้อย่างสมํ่าเส

3.มีความสาม

มีประสิทธิภาพ

อ่าน และการ

รูปแบบของสื่

เหมาะสมคํานึ

ความแตกต่าง

พิสัย 

1.มีความรู้ คว

แนวคิด หลักก

กับการจัดการ

ประเมินผล ก

บันทึกและรา

ชั้นเรียน  

2.สามารถวาง

สอน บริหารจั

ประเมินผลกา

รายงานผลกา

ในชั้นเรียนเพ่ื

ผู้เรียนได้อย่า

ผลการเรียนรู้ 

อส่วนรวม  

งตัวเลข การสือ่

ผลการเรียนรู้ 

การวิเคราะห์

ารท่ีเป็นตัวเลขเชิ

งคณิตศาสตร์ ภ

ยน อันมีผลให้เข

ระเด็นปัญหาได้

ารถในการสืบค้

ระมวลผล แปล

และการเลือกใช้

ดยใช้เทคโนโลยี

สมอและต่อเนื่อ

ารถในการสื่อส

พท้ังการพูด กา

รเขียน  พร้อมท้ั

อการนําเสนอได

นงึถึงบุคคลและ

งกัน  

ผลการเรียนรู้ 

วามเข้าใจเกี่ยวก

การ และทฤษฎี

รเรียนรู้ การวัด

การจัดการชั้นเรี

ยงานผล และก

งแผน ออกแบบ

จัดการชั้นเรียน 

ารเรียนรู้ บันทึก

ารจดัการเรียนรู้

อพัฒนาศักยภา

งเหมาะสมตาม

อสารและการใช้

ชิง

ภาษา

ข้าใจองค์

ด้อย่าง

ค้น

ช้ข้อมูล

ยีสารสนเทศ

อง  

สารได้อย่าง

ารฟัง การ

ั้งเลือกใช้

ด้อย่าง

กลุ่มท่ีมี

กับ

ฎีท่ีเกี่ยวข้อง

ยน การ

ารวิจัยใน

บ ปฏิบัติการ

วัดและ

กและ

้และทําวิจัย

าพของ

ความ
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กลยุ

ช้เทคโนโลยีสารส

กลยุ

1. การบรรยาย

2. การฝึกปฏิบั

3. กิจกรรม  

1. การบรรยาย

2. การฝึกปฏิบั

3. กิจกรรม  

1. การบรรยาย

2. การฝึกปฏิบั

3. กิจกรรม  

กลยุ

  

  

ยุทธ์/วิธีการสอน

สนเทศ 

ยุทธ์/วิธีการสอน

ย 

บติั (Practice)

ย 

บติั (Practice)

ย 

บติั (Practice)

ยุทธ์/วิธีการสอน

น 

น 

1

2

ป

3

4

1

2

ป

3

4

1

2

ป

3

4

น 

 

 

กลยุทธ์/วิ

กลยุทธ์/วิ

1. การสังเกตพฤ

2. การประเมินผ

ประสบการณ์จา

3. การสอบกลา

4. การสอบปลา

1. การสังเกตพฤ

2. การประเมินผ

ประสบการณ์จา

3. การสอบกลา

4. การสอบปลา

1. การสังเกตพฤ

2. การประเมินผ

ประสบการณ์จา

3. การสอบกลา

4. การสอบปลา

กลยุทธ์/วิ

 

 

วิธีการประเมินผ

วิธีการประเมินผ

ฤติกรรม 

ผลงาน/บทเรียน

ากนักศึกษา 

างภาค 

ายภาค  

ฤติกรรม 

ผลงาน/บทเรียน

ากนักศึกษา 

างภาค 

ายภาค  

ฤติกรรม 

ผลงาน/บทเรียน

ากนักศึกษา 

างภาค 

ายภาค  

วิธีการประเมินผ

ผล 

ผล 

นท่ีถอด

นท่ีถอด

นท่ีถอด

ผล 



 

1. 

สถานะ 

 

 

แผนกา

สัปดาห์

ท่ี 

1  

2  

แตกต่างระหว

3.สามารถจัด

กายภาพและบ

ท่ีอบอุ่น ม่ันค

4.ตระหนักถึง

แนวคิด หลักก

กับการสอน ก

ชั้นเรียน การบ

จัดการเรียนรู้

ในการพัฒนา

อย่างเหมาะส

ระหว่างบุคคล

ารสอน 

หัวข้อ/รายล

ความรู้เบื้องต้

เกี่ยวกับซอฟ

สามารถโปรแ

ประเภทของข

ผลการเรียนรู้ 

ว่างบุคคล  

สภาพแวดล้อมท

บรรยากาศแห่ง

คง ปลอดภัย  

งคุณค่าของการน

การ และทฤษฎี

การประเมินผล 

บันทึกและรายง

้ การวิจัยในชั้น

ศักยภาพของผูเ้

มตามความแตก

ล  

ละเอียด จ

ทฤ

ต้น

ต์แวร์ท่ี

แกรมได้  

ข้อมูล  

ทาง

งการเรียนรู้

นํา

ฎีท่ีเกี่ยวข้อง

การจัดการ

งานผลการ

เรียนมาใช้

เรียนได้

กต่าง

หมวดท่ี 5. 

จํานวนชั่วโมง 

ฤษฎี ปฏิบัติ

2  2  

2  2  

6/12 

กลยุ

  

  

แผนการสอนแ

วิธีการสอน

1. การ

บรรยาย 

2. การฝึก

ปฏิบัติ 

(Practice)

3. กิจกรรม

1. การ

บรรยาย 

2. การฝึก

ปฏิบัติ 

(Practice)

3. กิจกรรม

ยุทธ์/วิธีการสอน

และการประเมนิ

น กิจกรรมก

เรียน

การสอน

 

  

 

  

น 

 

 

นผล 

การ

 

น 

สื่อและแ

การเรยี

1. หนังสื

1. หนังสื

กลยุทธ์/วิ

 

 

แหล่ง

ยนรู้ 

ชิ้นง

ภาร

สือ    

สือ    

วิธีการประเมินผ

งาน/

ระงาน 

การ

กา

1. ก

พฤติ

2. ก

ประ

งาน

ท่ีถอ

ประ

จาก

นักศึ

1. ก

พฤติ

2. ก

ประ

งาน

ท่ีถอ

ประ

จาก

ผล 

รประเมิน

ารเรียนรู้ 

การสังเกต

ติกรรม 

การ

ะเมินผล

น/บทเรียน

อด

ะสบการณ์

ก

ศึกษา  

การสังเกต

ติกรรม 

การ

ะเมินผล

น/บทเรียน

อด

ะสบการณ์

ก
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สัปดาห์

ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวนชั่วโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ

เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง

การเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/

ภาระงาน 

การประเมิน

การเรียนรู้ 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

นักศึกษา  

3  ตัวดําเนินการทาง

คณิตศาสตร ์ 

2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การฝึก

ปฏิบัติ 

(Practice) 

3. กิจกรรม  

  1. หนังสือ    1. การสังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมินผล

งาน/บทเรียน

ท่ีถอด

ประสบการณ์

จาก

นักศึกษา  

4  ฟังก์ชันพ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตร ์ 

2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การฝึก

ปฏิบัติ 

(Practice) 

3. กิจกรรม  

  1. หนังสือ    1. การสังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมินผล

งาน/บทเรียน

ท่ีถอด

ประสบการณ์

จาก

นักศึกษา  

5  การเขียนโปรแกรม  2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การฝึก

ปฏิบัติ 

(Practice) 

3. กิจกรรม  

  1. หนังสือ    1. การสังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมินผล

งาน/บทเรียน

ท่ีถอด

ประสบการณ์

จาก

นักศึกษา  

6  การเขียนโปรแกรม  2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การฝึก

ปฏิบัติ 

(Practice) 

3. กิจกรรม  

  1. หนังสือ    1. การสังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมินผล

งาน/บทเรียน

ท่ีถอด
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สัปดาห์

ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวนชั่วโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ

เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง

การเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/

ภาระงาน 

การประเมิน

การเรียนรู้ 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ประสบการณ์

จาก

นักศึกษา  

7  การเขียนโปรแกรม  2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การฝึก

ปฏิบัติ 

(Practice) 

3. กิจกรรม  

  1. หนังสือ    1. การสังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมินผล

งาน/บทเรียน

ท่ีถอด

ประสบการณ์

จาก

นักศึกษา  

8  สอบกลางภาค  2  2          1. การสอบ

กลางภาค  

9  การวาดกราฟ  2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การฝึก

ปฏิบัติ 

(Practice) 

3. กิจกรรม  

  1. หนังสือ    1. การสังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมินผล

งาน/บทเรียน

ท่ีถอด

ประสบการณ์

จาก

นักศึกษา  

10  การวาดกราฟ  2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การฝึก

ปฏิบัติ 

(Practice) 

3. กิจกรรม  

  1. หนังสือ    1. การสังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมินผล

งาน/บทเรียน

ท่ีถอด

ประสบการณ์

จาก

นักศึกษา  

11  พ้ืนฐานระบบอินพุต

และเอาต์พุต  

2  2  1. การ

บรรยาย 

  1. หนังสือ    1. การสังเกต

พฤติกรรม 
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สัปดาห์

ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวนชั่วโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ

เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง

การเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/

ภาระงาน 

การประเมิน

การเรียนรู้ 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

2. การฝึก

ปฏิบัติ 

(Practice) 

3. กิจกรรม  

2. การ

ประเมินผล

งาน/บทเรียน

ท่ีถอด

ประสบการณ์

จาก

นักศึกษา  

12  ตัวอย่างการ

ประยุกต์ใช้งาน  

2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การฝึก

ปฏิบัติ 

(Practice) 

3. กิจกรรม  

  1. หนังสือ    1. การสังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมินผล

งาน/บทเรียน

ท่ีถอด

ประสบการณ์

จาก

นักศึกษา  

13  ตัวอย่างการ

ประยุกต์ใช้งาน  

2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การฝึก

ปฏิบัติ 

(Practice) 

3. กิจกรรม  

  1. หนังสือ    1. การสังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมินผล

งาน/บทเรียน

ท่ีถอด

ประสบการณ์

จาก

นักศึกษา  

14  ตัวอย่างการ

ประยุกต์ใช้งาน  

2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การฝึก

ปฏิบัติ 

(Practice) 

3. กิจกรรม  

  1. หนังสือ    1. การสังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมินผล

งาน/บทเรียน

ท่ีถอด

ประสบการณ์

จาก

นักศึกษา  
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สัปดาห์

ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวนชั่วโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ

เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง

การเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/

ภาระงาน 

การประเมิน

การเรียนรู้ 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

15  ตัวอย่างการ

ประยุกต์ใช้งาน  

2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การฝึก

ปฏิบัติ 

(Practice) 

3. กิจกรรม  

  1. หนังสือ    1. การสังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมินผล

งาน/บทเรียน

ท่ีถอด

ประสบการณ์

จาก

นักศึกษา  

16  ตัวอย่างการ

ประยุกต์ใช้งาน  

2  2  1. การ

บรรยาย 

2. การฝึก

ปฏิบัติ 

(Practice) 

3. กิจกรรม  

  1. หนังสือ    1. การสังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมินผล

งาน/บทเรียน

ท่ีถอด

ประสบการณ์

จาก

นักศึกษา  

17  สอบปลายภาค  2  2          1. การสอบ

ปลายภาค  

 รวม 34.00 34.00      

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี งานท่ีใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ท่ีประเมิน คะแนน สัดส่วนการประเมิน 

1  การสังเกตพฤติกรรม  1-7,9-16  5.00  5.00  

2  การประเมินผลงาน/บทเรียนท่ีถอด

ประสบการณ์จากนักศึกษา  

1-7,9-16  25.00  25.00  

3  การเข้าชั้นเรียน/การเข้าร่วมกิจกรรม  1-7,9-16  5.00  5.00  

4  การสอบกลางภาค  8  30.00  30.00  

5  การสอบปลายภาค  17  35.00  35.00  

  รวม 100.00 100.00 
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หมวดท่ี 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 

เกียรติยศ เจือกโว้น. (2560). โปรแกรมสําเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

 

 

https://www.mathworks.com/help/pdf_doc/matlab/getstart.pdf 
 

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 

ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์. (2551). คู่มือโปรแกรมภาษา SCILAB สําหรับผู้เร่ิมต้น (ฉบับปรับปรุงใหม่). คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  

 

หมวดท่ี 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ซ่ึงได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา ดังนี้ 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

- แบบประเมินการสอนของผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 

ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

- ผลการสอบ 

- ความสนใจและการให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน 
 

3. การปรับปรุงการสอน 

 

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมองและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการ

ปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

- ผู้สอนทบทวนกลยุทธ์การสอนทุกภาคการศึกษา 

- ผู้สอนประชุมหารือถึงปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 

- เรียกพบนักศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะจุด 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธิ์โดยนักศึกษา  

 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ซ่ึงได้จากการสอบถาม

นักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา ดังนี้ 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอ่ืนหรอืผู้ทรงคุณวุฒิท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้
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4.2 การทวนผลสัมฤทธิ์โดยอาจารย์ผู้สอน 

  

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 

จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิด

คุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4   
 

6. แผนการปรับปรุงรายวิชา ให้มีความทันสมัย 


