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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา คณ 102 เทคโนโลยีสําหรับคณิตศาสตร์ 1 

ภาควิชาคณิตศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่  1 ประจําปีการศึกษา 2560 
 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

คณ 102 เทคโนโลยีสําหรับคณิตศาสตร์ 1 
MA 102 TECHNOLOGY FOR MATHEMATICS I 

2. จํานวนหน่วยกิต 
1 หน่วยกิต      1(0-2-1) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อ.ดร.ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์               (B01) 
อ.ดร.ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์               (B02) 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  
      ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 1 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
      ไม่มี  

8. สถานที่เรียน 
      ห้อง 0315 อาคาร 10 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
16 สิงหาคม 2560 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เครื่องคํานวณเชิงกราฟ (TI-nSpire CX CAS) และโปรแกรม The  
Geometer’s Sketchpad สําหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีในการนําความรู้ 

ความเข้าใจคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
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ควรมีการเปลียนแปลงตัวอย่างอ้างอิง 
ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการใช้เครื่องคํานวณเชิงกราฟในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสน
าม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 15 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความต้องการข
องนิสิตเฉพาะราย 

มีการศึกปฏิบัติงาน 15 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 2 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

      - อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คําปรึกษา 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์    
         - อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ 

1) มึคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ วินัย และตรงต่อเวลา หลัก 

2) ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล - 

3) มีจิตสํานึกสาธารณะ และเสียสละเพื่อส่วนรวม - 

4) ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม - 

5) แสดงออกถึงความมีระเบียบและความรับผิดชอบต่อตนเอง  

         6) แสดงออกถึงความเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น  

7) แสดงออกถึงความมีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู    

   และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

หลัก 
- 
- 

1.2  วิธีการสอน    
         สอนแบบใชก้ารบรรยาย/อธิบาย วิเคราะห์ และแสดงเหตุผล โดยปลูกฝังและสอดแทรกเกี่ยวกับ 

1)  การตรงเวลา การมีวินัยในห้องเรียน การรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
2)  การไม่ทุจริตในการสอบ การไม่ลอกการบ้านหรืองานของผู้อื่น 
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3)  การรู้จักแบ่งปันความรู้กับเพื่อนนิสิตด้วยกัน 
1.3  วิธีการประเมินผล  

1)  สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา 
2)  สังเกตพฤติกรรมเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ และการลอกการบ้านหรืองานของกลุ่มอื่น 
3)  สังเกตพฤติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งปันความรู้กับเพื่อนนิสิตด้วยกัน 

2. ความรู้ 
2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ ความรับผิดชอบ 

1) มีความรู้พื้นฐานศึกษาทั่วไป - 

2) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีในวิชาชีพครูหรือศาสตร์ที่เรียน หลัก 

3) มีความรู้ด้านวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
และงานวิจัย 

รอง 

4) สามารถบูรณาการความรู้และทักษะ/กระบวนการในวิชาต่างๆ กับการประกอบอาชีพ          - 

    2.2  วิธีการสอน   
1)  บรรยายในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ มีสื่อการสอนได้แก่ เอกสารประกอบการสอน   
เครื่องคํานวณเชิงกราฟ  

2)  กําหนดให้ทําแบบฝึกหัดตามเนื้อหาที่กําหนดในรายวิชา 
    2.3  วิธีการประเมินผล   
          การบ้าน  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ 

1) นําความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ หลัก 

          2)   สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล - 

          3)   สามารถประเมิน วิพากษ์ ในสถานการณ์ต่างๆ 

          4)   มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่างๆ  

               ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเพื่อนําไปสู่การสร้างสรรค์ 

- 
- 

3.2  วิธีการสอน    
         สอนแบบใช้การบรรยาย/อธิบาย วิเคราะห์ และแสดงเหตุผล โดยส่งเสริมให้ผู้เรียน 
         1)  มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีเหตุผล 
         2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

5) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ หลักการและทฤษฎีต่างๆ 
กับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 

6) มีความสามารถในการสืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.3  วิธีการประเมินผล     
พิจารณาจากแบบทดสอบย่อย ข้อสอบกลางภาค 
และข้อสอบปลายภาคที่ให้นิสิตคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
ตลอดจนนําทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ 
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    1)  สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นําและผู้ร่วมงานได้ - 

    2)  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม หลัก 

3)  สามารถปรับตัวให้เข้าสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร - 

4.2  วิธีการสอน   
กําหนดให้ทําแบบฝึกหัด หรือการบ้าน  โดยให้ทําเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือจับคู่กับเพื่อนช่วยกันทํา 

4.3  วิธีการประเมินผล   
กําหนดคะแนนของแบบฝึกหัด หรือการบ้าน ซึ่งทําเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือจับคู่กับเพื่อนช่วยกันทํา 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ 

1) สามารถวเิคราะห์เชิงตัวเลข ข้อมูลข่าวสารอันมีผลให้เข้าใจองค์ความรู้หรือ 
ประเด็นปัญหาได้ 

หลัก 

    2)  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ - 

3)  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล 

และแปลความหมาย และเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

รอง 

5.2  วิธีการสอน  
1)  กําหนดให้ทําแบบฝึกหัดโดยใช้เครื่องคํานวณเชิงกราฟ 
2)  ให้นิสิตนําเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่กําหนดหน้าชั้นเรียน 
3)  นําโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ 
เช่น โปรแกรม GSP โปรแกรม Maple  

5.3  วิธีการประเมินผล   
1)  ประเมินผลจากทําแบบฝึกหัด     
2)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม
การเรียน 
การสอน 
สื่อที่ใช้ 
(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 
 
 

แนะนํารายวิชา 
แนะนําเครื่องคํานวณเชิงกราฟ TI เบี้องต้น 

2  อ.ดร.ธีรศักดิ์ 
ฉลาดการณ์    

2 
 

การใช้เครื่องคํานวณเชิงกราฟ TI กับเรื่องพีชคณิต 2  อ.ดร.ธีรศักดิ์ 
ฉลาดการณ์  

3 การใช้เครื่องคํานวณเชิงกราฟ TI 2  อ.ดร.ธีรศักดิ์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม
การเรียน 
การสอน 
สื่อที่ใช้ 
(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 กับเรื่องสถิติและความน่าจะเป็น ฉลาดการณ ์
4 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1  2  อ.ดร.ธีรศักดิ์ 

ฉลาดการณ์ 
5 
 

 

การใช้เครื่องคํานวณเชิงกราฟ TI กับเรื่อง แคลคูลัส เมทริกซ์ 
พีชคณิตเชิงเส้น จํานวนจริงและจํานวนเชิงซ้อน 
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (1) 

2  อ.ดร.ธีรศักดิ์ 
ฉลาดการณ์ 

6 
 

การใช้เครื่องคํานวณเชิงกราฟ TI กับเรื่อง แคลคูลัส เมทริกซ์ 
พีชคณิตเชิงเส้น จํานวนจริงและจํานวนเชิงซ้อน 
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (2) 

2  อ.ดร.ธีรศักดิ์ 
ฉลาดการณ์ 

7 
 

 

การใช้เครื่องคํานวณเชิงกราฟ TI กับเรื่อง แคลคูลัส เมทริกซ์ 
พีชคณิตเชิงเส้น จํานวนจริงและจํานวนเชิงซ้อน 
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (3) 

2  อ.ดร.ธีรศักดิ์ 
ฉลาดการณ์ 

8 การใช้เครื่องคํานวณเชิงกราฟ TI กับเรื่อง แคลคูลัส เมทริกซ์ 
พีชคณิตเชิงเส้น จํานวนจริงและจํานวนเชิงซ้อน 
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (4) 

2  อ.ดร.ธีรศักดิ์ 
ฉลาดการณ์ 

9 สอบกลางภาค  2  กรรมการคุมสอ
บกลางภาค 

10 
 

 

การเชื่อมโยงเครื่องคํานวณเชิงกราฟ TI 
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
การเขียนโปรแกรมเบี้องต้นสําหรับเครื่องคํานวณเชิงกราฟ 

2  อ.ดร.ธีรศักดิ์ 
ฉลาดการณ์ 

11 การใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad เบื้องต้น (1) 2  อ.ดร.ธีรศักดิ์ 
ฉลาดการณ์ 

12 
 

การใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad เบื้องต้น (2) 2  อ.ดร.ธีรศักดิ์ 
ฉลาดการณ์ 

13 
 

การใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad เบื้องต้น (3)  2  อ.ดร.ธีรศักดิ์ 
ฉลาดการณ์ 

14 
 

การใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad เบื้องต้น (4) 2  อ.ดร.ธีรศักดิ์ 
ฉลาดการณ์ 

15 การใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad เบื้องต้น (5) 2  อ.ดร.ธีรศักดิ์ 
ฉลาดการณ์ 

16-17 นําเสนอผลงาน 2  อ.ดร.ธีรศักดิ์ 
ฉลาดการณ์ 

18 สอบปลายภาค  3  กรรมการคุมสอ
บปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

คุณธรรม  จริยธรรม    
1.  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2.  มีระเบียบวินัย  

การเข้าชั้นเรียนและ
สังเกตพฤติกรรม 

ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 5 

3. 
มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยา
บรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

4.  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
5.  มีจิตสาธารณะ 

 
 

สังเกตพฤติกรรม 

 
 
ตลอดภาคการศึกษา 

 
 
- 

ความรู้ที่ต้องได้รับ    
1.  มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ การบ้าน ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 5 
 ทดสอบย่อย 4 และ 13 ร้อยละ 30 
 สอบกลางภาค 9 ร้อยละ 30 
 สอบปลายภาค 18 ร้อยละ 30 
 2.  
มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จะนํามาอธิบ
ายหลักการและ ทฤษฏีในศาสตร์เฉพาะ 

3.  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
พัฒนาความรู้ใหม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคณิตศาสตร์ 

4.  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ 
ที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

 
 
 

สังเกตพฤติกรรม 

 
 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

 
 
 
- 

ทักษะทางปัญญา สังเกตพฤติกรรม ตลอดภาคการศึกษา - 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดช
อบ 

สังเกตพฤติกรรม ตลอดภาคการศึกษา - 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
ตลอดภาคการศึกษา 

- 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
เอกสารที่ผู้สอนจัดทําขึ้น 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
ไม่มี 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
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1. เอกคู่มืออ้างอิง The Geometer's Sketchpad  

2. คู่มืออ้างอิงการใช้เครื่องคํานวณเชิงกราฟ TI-nSpire 

3. การใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์  

ระดับมัธยมศึกษา (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

4. คู่มือแนะนําการใช้งาน The Geometer's Sketchpad  

5. เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ สารที่ผู้สอนจัดทําขึ้น 

6. กมล เอกไทยเจริญ, พีชคณิตเชิงเส้นและเทคนิคการใช้ graphing calculator กรุงเทพฯ :  

ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2545. 

7. กมล เอกไทยเจริญ, แคลคูลัส 1 และเทคนิคการใช้  graphing calculator กรุงเทพฯ :  

ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2544. 

8. Carl Swenson and Brian Hopkins, Getting started with the ti92/92 plus graphing  

calculator, John Wiley & Sons, Inc., 1998, USA. 

9. Brendan Kelly, Investigating Statistics with the TI-92, Brendan Kelly Publishing Inc., 1997,  

USA. 

10. Brendan Kelly, Investigating Calculus with the TI-92, Brendan Kelly Publishing Inc.,  

1997, USA. ฯลฯ 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
       นิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้โดยพิจารณาจาก 
         1.  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
         2.  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
         3.  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
         4.  ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน   

อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเองโดยพิจารณาจาก 
        1. การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 
        2. การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนของนิสิตในชั้นเรียน 
        3. การประเมินผลงานของนิสิตที่ได้รับมอบหมาย 
    4. การสังเกตการณ์การสอนของผู้สอน และผลการสอบการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน 

1. ประมวลความคิดเห็นของนิสิต สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเป็นข้อมูล 
    เบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
2. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนิสิตรุ่นต่อไป 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
1. การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร 
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2. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตโดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
       1.  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
       2. เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจาก 
           งานวิจัยของอาจารย์หรือสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
 

 


