
มคอ.3 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวชิา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
คณิตศาสตร์ 

 

 

หมวดท่ี 1. ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวชิา 
 

 
4093602 ภาษาองักฤษสาํหรับคณิตศาสตร์ 2 

 English for Mathematics 2 
 

 

2. จาํนวนหน่วยกิต 
 

 
3(3-0-6) จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

 

 ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
4. อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน  

 

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา 

  

อาจารยผ์ูส้อน 

กลุ่ม 59/5 ดร. วนัเพญ็ จนัทรังษี 

กลุ่ม 59/6 ดร. วนัเพญ็ จนัทรังษี 
 

 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 2561 

 
6. รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี)  

 ไม่มี  
7. รายวชิาท่ีตอ้งเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) (ถา้มี)  

 
ไม่มี 

 
8. สถานท่ีเรียน 
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 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม จงัหวดั มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  
9. วนัท่ีจดัทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 
    

หมวดท่ี 2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา  

 

1. เพ่ือใหผู้เ้รียนใชค้าํศพัทเ์ฉพาะวิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
2. เพ่ือใหผู้เ้รียนมีทกัษะเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการอ่าน พดู เขียน และฟังภาษาองักฤษ เพ่ือใชใ้นการสอน การนาํเสนอผลงาน

วชิาการ และการศึกษาต่อในระดบัสูงได ้
3. เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เช่น บทความ งานวจิยั ท่ีเป็นภาษาองักฤษ และสามารถอ่านทาํความ

เขา้ใจได ้
 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

    

หมวดท่ี 3. ลกัษณะและการดาํเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวิชา  

 
 
          ความคิดรวบยอด หลกัการและเทคนิคการอ่านงานวิชาการทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็นภาษาองักฤษ การนาํเสนองานวชิาการ

ทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ การเขียนบทคดัยอ่และบทความทางวชิาการเป็นภาษาองักฤษ 

             

 

2. จาํนวนชัว่โมงท่ีใชต่้อภาคการเรียน - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/

การฝึกงาน 
การศึกษาดว้ยตนเอง สอนเสริม 

45 ชัว่โมง  ไม่มี  90 ชัว่โมง  ตามความตอ้งการของ

นกัศึกษา  
 

3. จาํนวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารยใ์หค้าํปรึกษาและแนะนาํทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

    

หมวดท่ี 4. การพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์/วธีิการสอน กลยทุธ์/วธีิการประเมินผล 

 

1.ตระหนกัในคุณค่าของ

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ

ซ่ือสัตยสุ์จริต  

1. การบรรยาย  1. การเขา้ชั้นเรียน/การเขา้ร่วม

กิจกรรม  

 

2.มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความ     
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สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์/วธีิการสอน กลยทุธ์/วธีิการประเมินผล 

รับผดิชอบต่อตนเอง วชิาชีพและ

สังคม  

 

3.มีภาวะความเป็นผูน้าํและผู ้

ตาม สามารถทาํงานเป็นทีมและ

สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และลาํดบั

ความสาํคญั  

    

 

4.เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น

ของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ

ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 

    

 

5.เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบั

ต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม  
    

 

6.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วชิาชีพครู  
    

2. ความรู้ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์/วธีิการสอน กลยทุธ์/วธีิการประเมินผล 

 

1.มีความรู้ ความเขา้ใจในองคค์วามรู้

เร่ืองวิชาชีพครู  ความรู้ทัว่ไป และ

ความรู้ดา้นวิชาชีพครูอยา่ง

กวา้งขวาง เป็นระบบ สามารถวเิคราะห์

และแกปั้ญหาได ้ 

1. การบรรยาย  1. การสอบขอ้เขียน/สอบยอ่ย 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

 

2.ตระหนกัรู้ในหลกัการและทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้งอยา่งบูรณาการ  
    

 

3.มีความเขา้ใจความกา้วหนา้ของ

ความรู้เฉพาะดา้นในสาขาวิชาชีพครู

อยา่งลึกซ้ึง  

    

 

4.มีความรู้และเห็นความสาํคญัของการ

ใชง้านวจิยัเพ่ือแกปั้ญหาและต่อยอด

องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพครู  

    

3. ทกัษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์/วธีิการสอน กลยทุธ์/วธีิการประเมินผล 

 

1.มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั

หลกัการและกระบวนการคิดท่ีเก่ียวขอ้ง

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 

1. การสอบขอ้เขียน/สอบยอ่ย 
2. การสอบกลางภาค  
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สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์/วธีิการสอน กลยทุธ์/วธีิการประเมินผล 

กบัสาขาวิชาชีพครู  3. กิจกรรม  

 

2.สามารถสืบคน้ ทาํความเขา้ใจ และ

ประเมินขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือใชใ้นการ

แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

สร้างสรรค ์ 

    

 

3.สามารถวเิคราะห์และใชว้จิารณญาณ

ในการตดัสินเก่ียวกบัการจดัการเรียน

การสอนและการพฒันาผูเ้รียนโดย

คาํนึงถึงความรู้

ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบติั

และผลกระทบจากการตดัสิน  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

1. การสอบขอ้เขียน/สอบยอ่ย 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์/วธีิการสอน กลยทุธ์/วธีิการประเมินผล 

 

1.พฒันาทกัษะในการสร้าง

สัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนกบัผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งอยา่งเป็นกลัยาณมิตร  

    

 

2.มีความเป็นผูน้าํและผูต้ามในการ

ทาํงานเป็นทีม รวมทั้งมีส่วนช่วยและ

เอ้ือต่อการแกปั้ญหาในกลุ่มไดอ้ยา่ง

สร้างสรรค ์ 

1. กิจกรรม  1. การเขา้ชั้นเรียน/การเขา้ร่วม

กิจกรรม  

 

3.มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการ

วเิคราะห์ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมบน

พ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม  

    

 

4.มีความรับผดิชอบในการเรียนอยา่ง

ต่อเน่ืองพฒันาตนเอง และวิชาชีพครู

อยา่งต่อเน่ืองตลอดจนมีความ

รับผดิชอบต่อส่วนรวม  

    

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์/วธีิการสอน กลยทุธ์/วธีิการประเมินผล 

 

1.มีทกัษะในการวเิคราะห์

ขอ้มูล ข่าวสารท่ีเป็นตวัเลขเชิง

สถิติ หรือทางคณิตศาสตร์ ภาษา

พดู  ภาษาเขียน อนัมีผลใหเ้ขา้ใจองค์

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

1. การสอบขอ้เขียน/สอบยอ่ย 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  
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สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์/วธีิการสอน กลยทุธ์/วธีิการประเมินผล 

ความรู้หรือประเดน็ปัญหาไดอ้ยา่ง

ชดัเจน  

 

2.มีความสามารถในการสืบคน้

ขอ้มูล การประมวลผล แปล

ความหมาย และการเลือกใชข้อ้มูล

สารสนเทศ โดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอและ

ต่อเน่ือง  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การเรียนรู้ดว้ยการสืบคน้ 

(Learning to Search)  

1. การสอบกลางภาค 
2. การสอบปลายภาค  

 

3.มีความสามารถในการส่ือสารได้

อยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพดู การ

ฟัง การอ่าน และการเขียน  พร้อมทั้ง

เลือกใชรู้ปแบบของส่ือการนาํเสนอได้

อยา่งเหมาะสมคาํนึงถึงบุคคลและกลุ่ม

ท่ีมีความแตกต่างกนั  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสรุปประเดน็สาํคญั หรือการ

นาํเสนอผลของการสืบคน้ท่ีไดรั้บ

มอบหมาย  

1. การนาํเสนอปากเปล่า  

6. ทกัษะพิสัย 

สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์/วธีิการสอน กลยทุธ์/วธีิการประเมินผล 

 

1.มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั

แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจดัการเรียนรู้ การวดั

ประเมินผล การจดัการชั้นเรียน การ

บนัทึกและรายงานผล และการวิจยัใน

ชั้นเรียน  

    

 

2.สามารถ

วางแผน ออกแบบ ปฏิบติัการ

สอน บริหารจดัการชั้นเรียน วดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ บนัทึกและ

รายงานผลการจดัการเรียนรู้และทาํวจิยั

ในชั้นเรียนเพ่ือพฒันาศกัยภาพของ

ผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามความ

แตกต่างระหวา่งบุคคล  

    

 

3.สามารถจดัสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพและบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ท่ี

อบอุ่น มัน่คง ปลอดภยั  

    

 

4.ตระหนกัถึงคุณค่าของการนาํ

แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
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สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์/วธีิการสอน กลยทุธ์/วธีิการประเมินผล 

กบัการสอน การประเมินผล การ

จดัการชั้นเรียน การบนัทึกและรายงาน

ผลการจดัการเรียนรู้ การวจิยัในชั้น

เรียนมาใชใ้นการพฒันาศกัยภาพของ

ผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามความ

แตกต่างระหวา่งบุคคล  

 

หมวดท่ี 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ท่ี 
หวัขอ้/รายละเอียด จาํนวนชัว่โมง วธีิการสอน กิจกรรมกา   

การสอ  
 

 
 

 
ทฤษฎี ปฏิบติั 

1  -  แนะนาํรายละเอียดของรายวิชา 
- ประโยค, อนุประโยค และ วลี 
- โครงสร้างประโยคระดบัสูงท่ีจาํเป็น  
 
  

3  0  1. การบรรยาย     

  

   
 

 
  

2  -  ศพัทค์ณิตศาสตร์สาํหรับการสอนมธัยมศึกษาตอนปลาย และการ

อ่านออกเสียง  
3  0  1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย  
   

  

   
  

3  - หลกัการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ รวมทั้งประโยคท่ี

เก่ียวขอ้งในการสอนทัว่ไป  
3  0  1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย  
   

  

    

4  -หลกัการและเทคนิคการสอนเป็น

ภาษาองักฤษ และ classroom languages จาก Youtube  
3  0  1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย  
   

 
 

  

   
 

 
  

5  - ฝึกการพดูและการสอนคณิตศาสตร์โดยใชภ้าษาองักฤษคร้ังท่ี 1  3  0  1. การเรียนรู้ดว้ย

ทกัษะการส่ือสาร 

(Learning to 
Communicate)  

   

 
 

  

   
 

 
  

6  - ฝึกการพดูและการสอนคณิตศาสตร์โดยใชภ้าษาองักฤษคร้ังท่ี 2  3  0  1. การเรียนรู้ดว้ย

ทกัษะการส่ือสาร 
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สัปดาห์

ท่ี 
หวัขอ้/รายละเอียด จาํนวนชัว่โมง วธีิการสอน กิจกรรมกา   

การสอ  
 

 
 

 
ทฤษฎี ปฏิบติั 

(Learning to 
Communicate)  

 
 

  
  

 
 
 

 
  

7  - การออกขอ้สอบคณิตศาสตร์เป็นภาษาองักฤษระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลาย  
3  0  1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย  
   

  

   
  

8  สอบกลางภาค  3  0           
  

9  - การอ่านตาํราคณิตศาสตร์ภาษาองักฤษระดบัมหาวทิยาลยั  3  0  1. การบรรยาย     

  

   
  

10  - การแปลบทความวชิาการ งานวจิยั ภาษาองักฤษท่ีมีเน้ือหา

ง่ายๆ เป็นภาษาไทย   
3  0  1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย  
   

    

 
  

11  - การฟังสัมมนาระดบันานาชาติท่ีมีการบรรยายเป็นภาษาองักฤษ 
และการนาํเสนองานเป็นภาษาองักฤษ 
  

3  0  1. การสอนแบบ

สัมมนา 

(Seminar)  

   

 
 

  
  

  
 

  

12  -  สืบคน้หวัขอ้วจิยัทางคณิตศาสตร์ศึกษาและทาํความเขา้ใจ  3  0  1. การเรียนรู้ดว้ยการ

สืบคน้ (Learning 
to Search)  

ใชอิ้นเทอร์

ในการสืบค   
   

  

 
  

13  - เทคนิคการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้เป็นภาษาองักฤษ  3  0  1. การบรรยาย  จดัการเรียน

สอนให้

สอดคลอ้ง

การบูรณาก

รายวชิาวธีิ

สอน

คณิตศาสต   

 

 
  
 

 
  

   
  

14  -  ฝึกเขียนแผนการจดัการเรียนรู้เป็นภาษาองักฤษ  3  0  1. การฝึกปฏิบติั     
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สัปดาห์

ท่ี 
หวัขอ้/รายละเอียด จาํนวนชัว่โมง วธีิการสอน กิจกรรมกา   

การสอ  
 

 
 

 
ทฤษฎี ปฏิบติั 

(Practice) 
2. กิจกรรม   

   
   

  

15  - ฝึกเขียนแผนการจดัการเรียนรู้เป็นภาษาองักฤษ (ต่อ)  3  0  1. การฝึกปฏิบติั 

(Practice) 
2. กิจกรรม  

   

 
   

  

 
 

 
  

16  - วพิากษก์ารเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นภาษาองักฤษ 
  

3  0  1. การอภิปราย 
2. การใชก้รณีศึกษา 

(Case) 
3. กิจกรรม  

การวิพากษ

แผนการจดั

เรียนรู้วชิา

คณิตศาสต

เป็น

ภาษาองักฤ  
ช้ินงานของ

นกัศึกษาท่ี

คดัเลือกโด

พิจารณาทั้ง

ช้ินงานท่ีดี

ช้ินงานท่ีมี

ขอ้บกพร่อ

ควรปรับป   

 

  

   

 
 

 
  

17  สอบปลายภาค  3  0           
  

 รวม 51.00       

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี งานท่ีใชป้ระเมินผลผูเ้รียน สัปดาห์ท่ีประเมิน คะแนน สัดส่วนการ

ประเมิน 

1  การสอบขอ้เขียน/สอบยอ่ย    15.00  15.00  

2  การนาํเสนอปากเปล่า    10.00  10.00  
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กิจกรรมท่ี งานท่ีใชป้ระเมินผลผูเ้รียน สัปดาห์ท่ีประเมิน คะแนน สัดส่วนการ

ประเมิน 

3  การเขา้ชั้นเรียน/การเขา้ร่วมกิจกรรม    5.00  5.00  

4  การสอบกลางภาค    35.00  35.00  

5  การสอบปลายภาค    35.00  35.00  

  รวม 100.00 100.00 

 

หมวดท่ี 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตาํราหลกั 
 

 

1. Marcel B. Finan,  A Second Course in Mathematics Comcepts for Elementary 
Teachers: Theory, Problems, and Solutions, Akansas Tech University, 2006. 

          2. Juergen Maasz and John O’donoghue, Real-World Problems for Secondary 
School Mathematics Students, Sense Publishers, 2008. 

3. R. Murphy, Essential Grammar in Use, 3rd ed., Cambridge Univ. Press, 
2007. 

          4. M. Swan, Practice English Usage, 3rd ed., Oxford Univ. Press, 2005. 

5. M. Swan and C. Walter, How English Work, Oxford Univ. Press, 1997. 

 

2. เอกสารและขอ้มูลสาํคญั 
 

   3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ  
    

หมวดท่ี 7. การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

1. กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
 

 

การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัทาํโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการนาํแนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 

          -  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 

          -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 

          -  แบบประเมินการสอนของผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 

          - แบบการสาํรวจความตอ้งทางวชิาการและการปรับปรุงรายวชิา 

 

2. กลยทุธ์การประเมินการสอน  
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ในการเกบ็ขอ้มูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 

          -  ผลการสอบ  

          - ความสนใจและการใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมต่างๆของผูเ้รียน 

          -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 

3. การปรับปรุงการสอน  

 

          หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มูล

เพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 

          -  ผูส้อนทบทวนกลยทุธ์การสอนทุกภาคการศึกษา  

          -  ผูส้อนระชุมหารือปัญหาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

          - ให้นกัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัเขียนแผนการจดัการเรียนรู้เป็นภาษาองักฤษโดยมีการบูรณาการกบัรายวิชาวิธีการสอน

คณิตศาสตร์ 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยนกัศึกษา  
 

 
ดา้นท่ี 1 ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นท่ี 2 ดา้นความรู้ ดา้นท่ี 3 ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นท่ี 4 ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลและความรับผดิชอบ ดา้นท่ี 5 ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   

4.2 การทวนผลสมัฤทธ์ิโดยอาจารยผ์ูส้อน  

    

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 

 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา 

เพ่ือใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 

          -  ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 

ผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 

          -  เปล่ียนหรือเชิญอาจารยพิ์เศษท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตใ์ช้

ความรู้ 

 

6. แผนการปรับปรุงรายวิชา ใหมี้ความทนัสมยั  
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