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รายวิชา ทฤษฎีจํานวน 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

รหัสวิชา (ช่ือวิชาภาษาไทย) 4094201 ทฤษฎีจํานวน 
(ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ) 4094201 Number Theory 

2. จํานวนหนวยกิต 
3 หนวยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
3.1 หลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร) 
3.2 ประเภทของรายวิชา 

วิชาเฉพาะบังคับ 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
อาจารย ดร.ณวิชชา  ออนใจเอ้ือ 

4.2 อาจารยผูสอน 
อาจารย ดร.ณวิชชา  ออนใจเอ้ือ 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ช้ันปท่ี 4 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) 
- 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) 
- 

8. สถานท่ีเรียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
วันท่ี.................... เดือน........................................ พ.ศ. .............................. 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.1 เพื่อใหผู เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห และตัดสินใจอยางเปนระบบ 
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

1.2 เพื่อใหผูเรียนมีความใฝรู ใฝเรียน และทักษะในการศึกษาคนควาวิชาการตางๆ อยาง
กวางขวางไดดวยตนเอง 

1.3 เพื่อใหนําความรูไปประยุกตใชในสาขาวิชาคณิตศาสตรหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ 
1.4 เพื่อใหผูเรียนมีความรูท่ีเปนพื้นฐานเพียงพอท่ีจะไปศึกษาในระดับสูงตอไป 

 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

- 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 
1. คําอธิบายรายวิชา 

สมบัติเบ้ืองตนของจํานวนเต็ม ข้ันตอนวิธีแบบยุคลิด สมภาค ฟงกชันเลขคณิต เศษสวน
ตอเนื่อง จํานวนเต็มแบบเกาส สมการไดโอแฟนไทน 
 
2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏบัิติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 45 ช่ัวโมงตอ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
เหมาะสม 

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง 6 
ช่ัวโมงตอสัปดาห 
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล 

- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ช่ัวโมงตอ
สัปดาห 
 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
พัฒนาผูเรียนใหมีความซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมี

คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร คือ การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรมท่ีเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน มีความกลาหาญทางจริยธรรม 
มีความเขาใจผูอ่ืน เขาใจโลกมีจิตสาธารณะ เสียสละ และเปนแบบอยางท่ีดี 

1.2 วิธีการสอน 
ในการพัฒนาผูเรียนในดานคุณธรรม จริยธรรมนั้น ผูสอนไดมีการกําหนดกฎเกณฑใน

การเขาช้ันเรียนเพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย  ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเอง 
วิชาชีพและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ นอกจากนี้มีการฝกการทํางานเปนกลุมเพื่อรู
หนาท่ีของการเปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกกลุม มีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

1.3 วิธีการประเมินผล 
1.3.1 ประเมินการมีระเบียบวินัย  ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ จากการปฏิบัติตนในการเขาช้ันเรียนของนักศึกษา 
1.3.2 ประเมินการทํางานเปนกลุมโดยใชแบบบันทึกหลังการสอน 

 
2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 
2.1.1 มีความรอบรูในดานความรู ท่ัวไป วิชาชีพครู และวิชาคณิตศาสตร อยาง

กวางขวางลึกซ้ึงและเปนระบบ 
2.1.2 มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูท่ีเกี่ยวของอยางบูรณาการ 

ท้ังการบูรณาการขามศาสตรและบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง 



มคอ.3 

 4

2.1.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองคความรูและ
สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2 วิธีการสอน 
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกต

ทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริงโดยทันตอการเปล่ียนแปลง ซ่ึงประกอบดวยการสอนแบบบรรยาย 
อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน และมอบหมายใหคนควาหา ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ
เนื้อหาวิชาในการนําไปประยุกตใช 

2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 การทดสอบยอย 
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
2.3.3 ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 
2.3.4 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 

 
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
การพัฒนาผูเรียนในดานทักษะทางปญญาตามคุณสมบัติของหลักสูตร คือ สามารถคิด

แกปญหาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูการแกไขไดอยางสรางสรรค โดย
คํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎีและประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 

3.2 วิธีการสอน 
การมอบหมายใหผูเรียนคนหา รวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแหลงขอมูล

ตางๆ หรือใชกรณีศึกษาทางการประยุกต เพื่อใหไดแนวทางในการแกปญหา และนําเสนอผล
การศึกษาโดยการอภิปรายกลุม ซ่ึงนักศึกษาจะไดมีโอกาสในการปฏิบัติจริง 

3.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบัติของนักศึกษา  เชน  ประเมินจากการ

นําเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 
 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
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การพัฒนาผูเรียนในดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบตาม
คุณสมบัติของหลักสูตร คือ มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอ้ือตอการแกปญหาในกลุมและระหวาง
กลุมไดอยางสรางสรรค โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู ดังนี้ 

4.1.1 สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
4.1.2 มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงาน 
4.1.4 มีภาวะผูนํา 

4.2 วิธีการสอน 
ใชการสอนที่ มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีตอง

ประสานงานกับผูอ่ืน หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ 
4.3 วิธีการประเมินผล 

4.3.1 ใหนักศึกษาภายในกลุมรวมกันประเมินตนเอง และสมาชิกภายในกลุม 
4.3.2 ผูสอนประเมินจากคําตอบของนักศึกษาเม่ือผูสอนหรือเพื่อนนักศึกษาเปนคนต้ัง

คําถาม 
4.3.3 ผูสอนประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอ

รายงานกลุมในช้ันเรียน  และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความ
ครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล 
 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง
พัฒนา 

5.1.1 มีความไวในการวิ เคราะหขอมูลขาวสารท้ังท่ี เปนตัวเลขเชิงสถิติ  หรือ
คณิตศาสตร ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลใหสามารถเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหาได
อยางรวดเร็ว 

5.1.2 มีความสามารถในการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูดการเขียนและ
นําเสนอดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุมท่ีมีความแตกตางกัน 

5.2 วิธีการสอน 
จัดกิจกรรมการเรียนรู  ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และนําเสนอการ

แกปญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ 
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เชน การมอบหมายงานใหศึกษาคนควาขอมูลใหมๆ และการแกโจทยปญหา โดยใช internet หรือ
โปรแกรมสําเร็จรูปดานคณิตศาสตรหรือสถิติ แลวนําเสนอผลการศึกษานั้นหนาช้ันเรียน 

5.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากเหตุผลในการเลือกใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรหรือสถิติ ควบคูกับ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล การแปลความ 
และนําเสนอขอมูลจากการอภิปรายกรณีศึกษาตางๆ ท่ีมีการนําเสนอตอช้ันเรียน 



มคอ.3 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาหที่ หัวขอรายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช 
ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

สื่อที่ใช ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

1 - ประวัติทฤษฎีจํานวน 
- ระบบจํานวนเต็ม 
- สมบัติของจํานวนเต็ม 

3 - แจกแนวการจดัการเรียนรู 
- ซักถามความเขาใจเบื้องตน และทบทวนความรู 
- บรรยาย พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ และ
รวมกันอภิปราย 

- มอบหมายงานใหนักศึกษาไปศึกษาคนควาดวย
ตนเอง 

- ใหนกัศึกษาทําแบบทดสอบความรูและความ
เขาใจทายคาบ 

- แนวการจัดการเรียนรู 
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู
และความเขาใจ 

- สังเกตพฤติกรรมการ
เขาชั้นเรียน และการ
รับฟงการบรรยาย 

- สังเกตพฤติกรรมการ
มีสวนรวมในชั้น
เรียน และการทํา
แบบทดสอบ 

2-4 - ขั้นตอนวิธีการหาร 
- ตัวหารรวมมาก และตัว
คูณรวมนอย 

- ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด 
- จํานวนเฉพาะ 
- ทฤษฎีบทหลักมูลของเลข
คณิต 

9 - บรรยาย พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ และ
รวมกันอภิปราย 

- มอบหมายงานใหนักศึกษาไปศึกษาคนควาดวย
ตนเอง 

- ใหนกัศึกษาทําแบบทดสอบความรูและความ
เขาใจทายคาบ 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู
และความเขาใจ 

- สังเกตพฤติกรรมการ
เขาชั้นเรียน และการ
รับฟงการบรรยาย 

- สังเกตพฤติกรรมการ
มีสวนรวมในชั้น
เรียน และการทํา
แบบทดสอบ 
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สัปดาหที่ หัวขอรายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช 
ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

สื่อที่ใช ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

5-7 - สมบัติของสมภาค 
- สมภาคเชิงเสน 
- ระบบสมภาคเชิงเสน และ
ทฤษฎีบทเศษเหลือของจีน 

- ทฤษฎีบทเกี่ยวกับสมภาค 

9 - บรรยาย พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ และ
รวมกันอภิปราย 

- ใหนกัศึกษาแบงกลุม เพื่อมอบหมายงานใหไป
ศึกษาคนควา พรอมทั้งทํารายงานและนําเสนอ 

- ใหนกัศึกษาทําแบบทดสอบความรูและความ
เขาใจทายคาบ 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู
และความเขาใจ 

- สังเกตพฤติกรรมการ
เขาชั้นเรียน และการ
รับฟงการบรรยาย 

- สังเกตพฤติกรรมการ
มีสวนรวมในชั้น
เรียน และการทํา
แบบทดสอบ 

8 สอบกลางภาค     
9-10 - ฟงกชันเลขคณิต 

- ฟงกชันของออยเลอร 
- ฟงกชันจํานวนเต็มคามาก
สุด 

6 - บรรยาย พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ และ
รวมกันอภิปราย 

- มอบหมายงานใหนักศึกษาไปศึกษาคนควาดวย
ตนเอง 

- ใหนกัศึกษาทําแบบทดสอบความรูและความ
เขาใจทายคาบ 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู
และความเขาใจ 

- สังเกตพฤติกรรมการ
เขาชั้นเรียน และการ
รับฟงการบรรยาย 

- สังเกตพฤติกรรมการ
มีสวนรวมในชั้น
เรียน และการทํา
แบบทดสอบ 
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สัปดาหที่ หัวขอรายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช 
ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

สื่อที่ใช ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

11-12 - กําลังของจํานวนเต็มใน
ระบบมอดุโล 

- รากปฐมฐาน 
- กําลังสําหรับมอดุโลของ
จํานวนเฉพาะ 

6 - บรรยาย พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ และ
รวมกันอภิปราย 

- มอบหมายงานใหนักศึกษาไปศึกษาคนควาดวย
ตนเอง 

- ใหนกัศึกษาทําแบบทดสอบความรูและความ
เขาใจทายคาบ 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู
และความเขาใจ 

- สังเกตพฤติกรรมการ
เขาชั้นเรียน และการ
รับฟงการบรรยาย 

- สังเกตพฤติกรรมการ
มีสวนรวมในชั้น
เรียน และการทํา
แบบทดสอบ 

13-14 - สมการไดโอแฟนไทนเชิง
เสน 

- สมการไดโอแฟนไทนไม
เชิงเสน 

6 - บรรยาย พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ และ
รวมกันอภิปราย 

- มอบหมายงานใหนักศึกษาไปศึกษาคนควาดวย
ตนเอง 

- ใหนกัศึกษาทําแบบทดสอบความรูและความ
เขาใจทายคาบ 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู
และความเขาใจ 

- สังเกตพฤติกรรมการ
เขาชั้นเรียน และการ
รับฟงการบรรยาย 

- สังเกตพฤติกรรมการ
มีสวนรวมในชั้น
เรียน และการทํา
แบบทดสอบ 
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สัปดาหที่ หัวขอรายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช 
ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

สื่อที่ใช ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

15 - เศษสวนตอเนือ่งจํากัด 
- เศษสวนตอเนือ่งอนันต 

3 - บรรยาย พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ และ
รวมกันอภิปราย 

- มอบหมายงานใหนักศึกษาไปศึกษาคนควาดวย
ตนเอง 

- ใหนกัศึกษาทําแบบทดสอบความรูและความ
เขาใจทายคาบ 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู
และความเขาใจ 

- สังเกตพฤติกรรมการ
เขาชั้นเรียน และการ
รับฟงการบรรยาย 

- สังเกตพฤติกรรมการ
มีสวนรวมในชั้น
เรียน และการทํา
แบบทดสอบ 

16 - จํานวนเต็มแบบเกาส 
- จํานวนเฉพาะแบบเกาส 

3 - บรรยาย พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ และ
รวมกันอภิปราย 

- ใหนกัศึกษานาํเสนอผลจากการศึกษาคนควา
รายกลุมมาอภปิรายรวมกนั 

- ประมวลความรูจากบทเรียนทั้งหมด พรอมทั้ง
รวมกันอภิปราย 

- ใหนกัศึกษาทําแบบทดสอบความรูและความ
เขาใจทายคาบ 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- แบบทดสอบความรู
และความเขาใจ 

- สังเกตพฤติกรรมการ
เขาชั้นเรียน และการ
รับฟงการบรรยาย 

- สังเกตพฤติกรรมการ
มีสวนรวมในชั้น
เรียน และการทํา
แบบทดสอบ 

17 สอบปลายภาค     
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

การประเมิน งานท่ีจะใชประเมินผลผูเรียน 
สัปดาหท่ี
กําหนด 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

1 สอบ   
 - สอบกลางภาค 8 40 
 - สอบปลายภาค 17 45 
2 การเขาช้ันเรียน การมีสวนรวมในช้ันเรียน 

และความตั้งใจในการเรียน 
ตลอดเทอม 5 

3 การศึกษาคนควาดวยตนเองแบบ
รายบุคคลและรายกลุม 

ตลอดเทอม 10 

 
เกณฑการประเมินผล 

การประเมินผล ถาคะแนนรวมท้ังหมดนอยกวา 40 คะแนน จะไดเกรด E นอกเหนือจากนี้
จะใชวิธีการตัดเกรดแบบอิงกลุม 
 
หมายเหตุ 

1. ขอสอบอัตนัย ตรวจขอสอบตามข้ันตอนการทํา 
2. คะแนนจิตพิสัย ประกอบดวยคะแนน 3 สวน คือ การเขาช้ันเรียน การมีสวนรวมในช้ัน

เรียน และความตั้งใจในการเรียน 
3. ทดสอบทายคาบเรียนท่ีมีการเรียนการสอน 
4. มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง ต้ังแตสัปดาหแรกจนถึงสัปดาหสุดทาย

ของการเรียนการสอน ตรวจงานตามข้ันตอนท่ีใหนักศึกษาทําในแตละสัปดาห หากถึงวันกําหนดสง
งานแลวนักศึกษาไมสง จะไดคะแนนเปนศูนย 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและตําราหลัก 
- นฤมล ศรชัยยืน, ทฤษฎีจํานวน, โครงการตําราภาควิชาคณิตศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เชียงใหม , 2540 
- ณรงค ปนนิ่ม และนิตติยา ปภาพจน, ทฤษฎีจํานวน, โครงการตําราวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรมูลนิธิ สอวน., กรุงเทพฯ, 2547. 
 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

- 
 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
  - S.G. Telang, Number, edited by M.G. Nadkarni, J.S. Dani 

- นพพร ธนะชัยขันธ, ทฤษฎีจํานวน, วิทยพัฒน, กรุงเทพฯ, 2543. 
 

หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ซ่ึงไดจัดกิจกรรมในการนํา
แนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา ดังนี้ 

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
- แบบประเมินการสอนของผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
- แบบการสํารวจความตองทางวิชาการ และการปรับปรุงรายวิชา 

 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 
- ผลการสอบ 
- ความสนใจและการใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ ของผูเรียน 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 
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3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน

การระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
- ผูสอนทบทวนกลยุทธการสอนทุกภาคการศึกษา 
- ผูสอนประชุมหารือถึงปญหาการเรียนรูของผูเรียน และรวมกันหาแนวทางแกไข 
- เรียกพบนักศึกษาเปนรายบุคคล เพื่อแกปญหาเฉพาะจุด 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ ตามท่ี
คาดหวังจากการเรียนรูในวิชา ซ่ึงไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของ
นักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชา ดังนี้ 

- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอ่ืน 
หรือผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา 
โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิตามขอ 4 

- เปล่ียนหรือเชิญอาจารยพิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหนักศึกษามี
มุมมองในเร่ืองการประยุกตใชความรู 
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รายวชิา ทฤษฎจีาํนวน
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา

รหสัวิชา (ช่ือวิชาภาษาไทย) 4094201 ทฤษฎีจาํนวน
(ช่ือวิชาภาษาองักฤษ) 4094201 Number Theory 

2. จํานวนหน่วยกติ
3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
3.1 หลกัสูตร 

ครุศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์) 
3.2 ประเภทของรายวิชา 

วิชาเฉพาะบงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชา 
อาจารย ์ธีระศกัด์ิ ธรรมบาํรุง 

4.2 อาจารยผ์ูส้อน 
อาจารย ์ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีท่ี 3 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
- 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) 
- 

8. สถานทีเ่รียน
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
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9. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
.................... เดือน........................................ พ.ศ. .............................. วนัท่ี

 
หมวดที ่2 จดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ุ

 
1. จดมุ่งหมายของรายวชิาุ

และตดัสินใจอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์   1.1 
สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั

และทกัษะในการศึกษาคน้ควา้วิชาการต่างๆ1.2 เพื่อให้ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน   อยา่ง
กวา้งขวางไดด้ว้ยตนเอง

ความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง1.3 เพื่อใหน้าํ
เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ท่ีเป็นพื้นฐานเพียงพอท่ีจะไปศึกษาในระดบัสูงต่อไป1.4 

 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

- 
 

3 ลกัษณะและการดําเนินการ หมวดที ่
 
1. คาํอธิบายรายวชิา 

สมบติัเบ้ืองตน้ของจาํนวนเตม็ ขั้นตอนวิธีแบบยคุลิด สมภาค ฟังก์ชนัเลขคณิต เศษส่วน
ตอเน่ือง จาํนวนเตม็แบบเกาส์ สมการไดโอแฟนไทน์่
 
2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

/
บรรยาย สอนเสริม 

การฝึกปฏบิัติ งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
เหมาะสม 

ไม่มีการฝึกปฏิบติังาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดว้ยตนเอง 6 
ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
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3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ - 1 ชัว่โมงตอ
สปัดาห์

่

 
4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา หมวดที่

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความซ่ือสัตย ์มีความรับผดิชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมี

คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร คือ การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรมท่ีเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื มีความกลา้หาญทางจริยธรรม 
มีความเขา้ใจผูอ่ื้น เขา้ใจโลกมีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอยา่งท่ีดี

1.2 วิธีการสอน 
คุณธรรม จริยธรรมนั้น ผูส้อนไดมี้การในการพฒันาผูเ้รียนในดา้น กาํหนดกฎเกณฑใ์น

การเขา้ชั้นเรียนเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ นอกจากน้ีมีการฝึกการทาํงานเป็นกลุ่มเพื่อ
รู้หน้าท่ีของการเป็นผูน้าํกลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม  มีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น เสียสละ และซ่ือสตัยสุ์จริต

1.3 วิธีการประเมินผล 
1.3.1 ประเมินการมีระเบียบวินยั  ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ จากการปฏิบติัตนในการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา
ประเมินการทาํงานเป็นกลุ่มโดยใชแ้บบบนัทึกหลงัการสอน1.3.2 

 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 
2.1.1 มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป  วิชาชีพครู และวิชาคณิตศาสตร์ อย่าง

กวา้งขวางลึกซ้ึงและเป็นระบบ
2.1.2 มีความตระหนกัรู้หลกัการและทฤษฎีในองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างบูรณาการ 

ทั้งการบูรณาการขา้มศาสตร์และบูรณาการกบัโลกแห่งความเป็นจริง 
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2.1.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองคค์วามรู้และ
สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานวิชาชีพครูคณิตศาสตร์อยา่งมีประสิทธิภาพ

2.2 วิธีการสอน 
ใชก้ารเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเนน้หลกัการทางทฤษฎี และประยกุต์

ทางปฏิบติัในสภาพแวดลอ้มจริงโดยทนัต่อการเปล่ียนแปลง ซ่ึงประกอบดว้ยการสอนแบบบรรยาย 
อภิปราย การทาํงานกลุ่ม การนาํเสนอรายงาน และมอบหมายให้คน้ควา้หา ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เน้ือหาวิชาในการนาํไปประยกุตใ์ช ้

2.3 วิธีการประเมินผล 
การทดสอบยอ่ย2.3.1 

2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นกัศึกษาจดัทาํ
2.3.4 ประเมินจากการนาํเสนอรายงานในชั้นเรียน

 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 
การพฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะทางปัญญาตามคุณสมบติัของหลกัสูตร คือ สามารถคิด

แก้ปัญหาท่ีมีความสลบัซับซ้อน เสนอทางออก และนําไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
คาํนึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบติั และผลกระทบจากการตดัสินใจ

3.2 วิธีการสอน 
การมอบหมายให้ ผู ้เ รียนค้นหา  รวบรวมข้อมูล  และวิ เคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก

แหล่งขอ้มูลต่างๆ หรือใช้กรณีศึกษาทางการประยุกต์ เพื่อให้ไดแ้นวทางในการแกปั้ญหา  และ
นาํเสนอผลการศึกษาโดยการอภิปรายกลุ่ม ซ่ึงนกัศึกษาจะไดมี้โอกาสในการปฏิบติัจริง 

3.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบติัของนกัศึกษา  เช่น  ประเมินจากการ

นาํเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสมัภาษณ์ เป็นตน้ 
 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา4.1 
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ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบการพฒันาผูเ้รียนในดา้น ตาม
คุณสมบติัของหลกัสูตร คือ มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอ้ือต่อการแกปั้ญหาในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค์

่ ่
 โดยมีความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ ดงัน้ี

สามารถทาํงานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี4.1.1 
มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย4.1.2 
มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูร้วมงาน่4.1.3 

4.1.4 มีภาวะผูน้าํ
4.2 วิธีการสอน 

ใช้การสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานท่ีต้อง
ประสานงานกบัผูอ่ื้น หรือตอ้งคน้ควา้หาขอ้มูลจากการสมัภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผูมี้ประสบการณ์

4.3 วิธีการประเมินผล 
4.3.1 ใหน้กัศึกษาภายในกลุ่มร่วมกนั สมาชิกภายในกลุ่ม ประเมินตนเอง และ
4.3.2 ผูส้อนประเมินจากคาํตอบของนกัศึกษาเม่ือผูส้อนหรือเพื่อนนกัศึกษาเป็นคนตั้ง

คาํถาม 
4.3.3 ผูส้อนประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาํเสนอ

รายงานกลุ่มในชั้นเรียน  และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความ
ครบถว้นชดัเจนตรงประเดน็ของขอ้มูล
 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอ้ง
พฒันา

5.1.1 มีความไวในการวิ เคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้ ง ท่ี เ ป็นตัวเลขเชิงสถิติ  หรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อนัมีผลให้สามารถเขา้ใจองคค์วามรู้หรือประเด็นปัญหาได้
อยา่งรวดเร็ว 

5.1.2 มีความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ งการพูดการเขียนและ
นาํเสนอดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสมสาํหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนั 

5.2 วิธีการสอน 
จดักิจกรรมการเรียนรู้   ให้นักศึกษาไดว้ิเคราะห์สถานการณ์จาํลอง และนาํเสนอการ

แกปั้ญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยกุตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 
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เช่น การมอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลใหม่ๆ และการแกโ้จทยปั์ญหา โดยใช ้internet หรือ
โปรแกรมสาํเร็จรูปดา้นคณิตศาสตร์หรือสถิติ แลว้นาํเสนอผลการศึกษานั้นหนา้ชั้นเรียน 

5.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากเหตุผลในการเลือกใชเ้ทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ ควบคู่กบั

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล การแปลความ 
และนาํเสนอขอ้มูลจากการอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ท่ีมีการนาํเสนอต่อชั้นเรียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อรายละเอยีด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน สื่อทีใ่ช้ 
ชิ้นงาน/วธิีการประเมิน 

สื่อทีใ่ช้ ชิ้นงาน/วธิีการประเมิน 

1 - ประวตัิทฤษฎีจาํนวน 
- ระบบจาํนวนเตม็ 
- สมบตัิของจาํนวนเตม็ 

3 - แจกแนวการจดัการเรียนรู้ 
- ซกัถามความเขา้ใจเบื้องตน้ และทบทวนความรู้ 
- บรรยาย พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ และ
ร่วมกนัอภิปราย 

- มอบหมายงานใหน้กัศึกษาไปศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

- ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบความรู้และความ
เขา้ใจทา้ยคาบ 

- แนวการจดัการเรียนรู้ 
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู้
และความเขา้ใจ 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน และการ
รับฟังการบรรยาย 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน และการทาํ
แบบทดสอบ 

2-4 - ขั้นตอนวิธีการหาร 
- ตวัหารร่วมมาก และตวั
คูณร่วมนอ้ย 

- ขั้นตอนวิธีแบบยคุลิด 
- จาํนวนเฉพาะ 
- ทฤษฎีบทหลกัมูลของเลข
คณิต 

9 - บรรยาย พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ และ
ร่วมกนัอภิปราย 

- มอบหมายงานใหน้กัศึกษาไปศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

- ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบความรู้และความ
เขา้ใจทา้ยคาบ 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู้
และความเขา้ใจ 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน และการ
รับฟังการบรรยาย 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน และการทาํ
แบบทดสอบ 
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สัปดาห์ที ่
จํานวน
ชั่วโมง 

หัวข้อรายละเอยีด 
กจิกรรมการเรียน การสอน สื่อทีใ่ช้ 

ชิ้นงาน/วธิีการประเมิน 
สื่อทีใ่ช้ ชิ้นงาน/วธิีการประเมิน 

5-7 - สมบตัิของสมภาค 
- สมภาคเชิงเสน้ 
- ระบบสมภาคเชิงเสน้ และ
ทฤษฎีบทเศษเหลือของจีน 

- ทฤษฎีบทเกี่ยวกบัสมภาค 

9 - บรรยาย พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ และ
ร่วมกนัอภิปราย 

- ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่ม เพื่อมอบหมายงานใหไ้ป
ศึกษาคน้ควา้ พร้อมทั้งทาํรายงานและนาํเสนอ 

- ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบความรู้และความ
เขา้ใจทา้ยคาบ 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู้
และความเขา้ใจ 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน และการ
รับฟังการบรรยาย 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน และการทาํ
แบบทดสอบ 

8 สอบกลางภาค     
9-10 - ฟังกช์นัเลขคณิต 

- ฟังกช์นัของออยเลอร์ 
- ฟังกช์นัจาํนวนเตม็ค่ามาก
สุด 

6 - บรรยาย พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ และ
ร่วมกนัอภิปราย 

- มอบหมายงานใหน้กัศึกษาไปศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

- ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบความรู้และความ
เขา้ใจทา้ยคาบ 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู้
และความเขา้ใจ 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน และการ
รับฟังการบรรยาย 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน และการทาํ
แบบทดสอบ 
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สัปดาห์ที ่
จํานวน
ชั่วโมง 

หัวข้อรายละเอยีด 
กจิกรรมการเรียน การสอน สื่อทีใ่ช้ 

ชิ้นงาน/วธิีการประเมิน 
สื่อทีใ่ช้ ชิ้นงาน/วธิีการประเมิน 

11-12 - กาํลงัของจาํนวนเตม็ใน
ระบบมอดุโล 

- รากปฐมฐาน 
- กาํลงัสาํหรับมอดุโลของ
จาํนวนเฉพาะ 

6 - บรรยาย พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ และ
ร่วมกนัอภิปราย 

- มอบหมายงานใหน้กัศึกษาไปศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

- ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบความรู้และความ
เขา้ใจทา้ยคาบ 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู้
และความเขา้ใจ 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน และการ
รับฟังการบรรยาย 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน และการทาํ
แบบทดสอบ 

13-14 - สมการไดโอแฟนไทน์เชิง
เสน้ 

- สมการไดโอแฟนไทนไ์ม่
เชิงเสน้ 

6 - บรรยาย พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ และ
ร่วมกนัอภิปราย 

- มอบหมายงานใหน้กัศึกษาไปศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

- ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบความรู้และความ
เขา้ใจทา้ยคาบ 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู้
และความเขา้ใจ 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน และการ
รับฟังการบรรยาย 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน และการทาํ
แบบทดสอบ 
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10 

 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อรายละเอยีด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน สื่อทีใ่ช้ 
ชิ้นงาน/วธิีการประเมิน 

สื่อทีใ่ช้ ชิ้นงาน/วธิีการประเมิน 

15 - เศษส่วนต่อเนื่องจาํกดั 
- เศษส่วนต่อเนื่องอนนัต ์

3 - บรรยาย พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ และ
ร่วมกนัอภิปราย 

- มอบหมายงานใหน้กัศึกษาไปศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

- ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบความรู้และความ
เขา้ใจทา้ยคาบ 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู้
และความเขา้ใจ 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน และการ
รับฟังการบรรยาย 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน และการทาํ
แบบทดสอบ 

16 - จาํนวนเตม็แบบเกาส์ 
- จาํนวนเฉพาะแบบเกาส์ 

3 - บรรยาย พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ และ
ร่วมกนัอภิปราย 

- ใหน้กัศึกษานาํเสนอผลจากการศึกษาคน้ควา้
รายกลุ่มมาอภิปรายร่วมกนั 

- ประมวลความรู้จากบทเรียนทั้งหมด พร้อมทั้ง
ร่วมกนัอภิปราย 

- ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบความรู้และความ
เขา้ใจทา้ยคาบ 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- แบบทดสอบความรู้
และความเขา้ใจ 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน และการ
รับฟังการบรรยาย 

- สงัเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน และการทาํ
แบบทดสอบ 

17 สอบปลายภาค     
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

การประเมิน งานทีจ่ะใช้ประเมินผลผู้เรียน 
สัปดาห์ที่
กาํหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 สอบ   
 - สอบกลางภาค 8 35 
 - สอบยอ่ย 13 10 
 - สอบปลายภาค 17 35 
2 การเขา้ชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

และความตั้งใจในการเรียน 
ตลอดเทอม 5 

3 การทดสอบทา้ยคาบเรียน ตลอดเทอม 5 
4 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองแบบ

รายบุคคลและรายกลุ่ม 
ตลอดเทอม 10 

 
เกณฑ์การประเมินผล 

การประเมินผล ถา้คะแนนรวมทั้งหมดนอ้ยกว่า 45 คะแนน จะไดเ้กรด E นอกเหนือจากน้ี
จะใชว้ิธีการตดัเกรดแบบอิงกลุ่ม 
 
หมายเหตุ 

1. ขอ้สอบอตันยั ตรวจขอ้สอบตามขั้นตอนการทาํ 
2. คะแนนจิตพิสัย ประกอบดว้ยคะแนน 3 ส่วน คือ การเขา้ชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้น

เรียน และความตั้งใจในการเรียน 
3. ทดสอบทา้ยคาบเรียนทุกคร้ังท่ีมีการเรียนการสอน 
4. มอบหมายงานให้นักศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์สุดทา้ย

ของการเรียนการสอน ตรวจงานตามขั้นตอนท่ีใหน้กัศึกษาทาํในแต่ละสปัดาห์ หากถึงวนักาํหนดส่ง
งานแลว้นกัศึกษาไม่ส่ง จะไดค้ะแนนเป็นศูนย ์
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารและตําราหลกั 

- K. H. Rosen, Elementary Number Theory and Its Applications, 5th ed., Pearson 
Addison-Wesley, 2005. 
 
2. เอกสารและข้อมูลสําคญั 

- 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

-
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจดัทาํโดยนักศึกษา ซ่ึงไดจ้ดักิจกรรมในการนาํ
แนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษา ดงัน้ี 

- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
- การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
- แบบประเมินการสอนของผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา 
- แบบการสาํรวจความตอ้งทางวิชาการ และการปรับปรุงรายวิชา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเกบ็ขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
- ผลการสอบ 
- ความสนใจและการใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมต่างๆ ของผูเ้รียน 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
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3. การปรับปรุงการสอน 
หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมใน

การระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
- ผูส้อนทบทวนกลยทุธ์การสอนทุกภาคการศึกษา 
- ผูส้อนประชุมหารือถึงปัญหาการเรียนรู้ของผูเ้รียน และร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 
- เรียกพบนกัศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อแกปั้ญหาเฉพาะจุด 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ้ ตามท่ี
คาดหวงัจากการเรียนรู้ในวิชา ซ่ึงได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของ
นกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวน
สอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชา ดงัน้ี 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยท่์านอ่ืน 
หรือผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากขึ้น ดงัน้ี 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ 4 

- เปล่ียนหรือเชิญอาจารยพ์ิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้นักศึกษามี
มุมมองในเร่ืองการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
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รายวิชา ทฤษฎีจ านวน 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณิตศาสตร์  
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 รหัสวิชา (ชื่อวิชาภาษาไทย)   4094201 ทฤษฎีจ านวน 
    (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ)  4094201 Number Theory 
 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต (3-0-6) 
 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1  หลักสูตร  
    ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 3.2  ประเภทของรายวิชา  
    วิชาเฉพาะบังคับ 
 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
    อาจารย์ ดร.วรินทร์  ศรีปัญญา 
 4.2  อาจารย์ผู้สอน  
    อาจารย์อัมรินทร์  อภิรักษ์มาศ 
 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1  ชั้นปีท่ี 3 
 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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8. สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันท่ี................... เดือน .......................................... พ.ศ.  .................................... 
 

หมวดที ่2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา      

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 
สามารถน าความรู้ทางทฤษฎีจ านวนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และทักษะในการศึกษาค้นคว้าวิชาการต่างๆ 
อย่างกว้างขวางได้ด้วยตนเอง 

3. เพื่อให้ผู้ เรียนนำความรู้ทางทฤษฎีจ านวนไปประยุกต์ ใช้ ในสาขาวิชา
คณิตศาสตร์หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 

4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ท่ีเป็นพื้นฐานเพียงพอท่ีจะไปศึกษาในระดับสูงต่อไป  
 

2.  วัตถปุระสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 

สมบัติเบื้องต้นของจ านวนเต็ม ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด สมภาค ฟังก์ชันเลขคณิต 
เศษส่วนต่อเนื่อง จ านวนเต็มแบบเกาส์ สมการไดโอแฟนไทน์ 
 
2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง   
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา 
    เป็นรายบุคคล 
     -  อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ  
 

หมวดที ่4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา  
  พัฒนาผู้เรียนให้มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 
  -  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
  - เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 
 1.2  วิธีการสอน  
  -  ผู้สอนมีการก าหนดกฎเกณฑ์ในการเข้าชั้นเรียนเพื่อเป็นการปลูกฝังให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย   ตรงต่อเวลา  รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ โดยมีการตกลงร่วมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แล้วสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียนตลอดการระยะเวลาท่ีเข้าชั้นเรียน  
 
 1.3  วิธีการประเมินผล 
  -  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย และการส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
  - สังเกตพฤติกรรมในการท างานกลุ่ม และการออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน 
 
 
2.  ความรู ้ 
 2.1  ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

-  มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ท้ังภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ 

-  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้
เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

-  สามารถพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา และน าไป
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ 
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-  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์   
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 2.2  วิธีการสอน 
  บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน และมอบหมายให้
ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาในการน าไปประยุกต์ใช้ 
 
 2.3  วิธีการประเมินผล 
  - ประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
  - ประเมินจากท ารายงานรายบุคคล และรายกลุ่ม และการน าเสนอผลงาน  
 
3.  ทักษะทางปัญญา 
 3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

-  คิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
-  สามารถค้นคว้า ตีความ และประเมินสารสนเทศ ในการวิเคราะห์

สาเหตุของปัญหา และสังเคราะห์เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา ได้อย่างถูกต้องตาม
หลักการ   

-  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ในการปฏิบัติงานประจ า หรือหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 
 3.2  วิธีการสอน 
  -  การมอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลท่ีได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้
แนวทางในการแก้ปัญหา และน าเสนอผลการศึกษา       
 
 
 3.3  วิธีการประเมินผล 
  - ประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
  - ประเมินจากท ารายงานรายบุคคล และรายกลุ่ม และการน าเสนอผลงาน  
 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  

-  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและ
ส่วนรวม 
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-  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 4.2  วิธีการสอน 
  -  ใช้การสอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นรายบุคคลและเป็น
กลุ่ม  
  -  ก าหนดให้มีการอภิปรายผลงานท่ีได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคลเป็นกลุ่ม
หน้าชั้นเรียน โดยผู้สอนหรือเพื่อนในชั้นเรียนตั้งค าถามเพื่อถามสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม
   
 4.3  วิธีการประเมินผล 
  -  ให้นักศึกษาภายในกลุ่มร่วมกันประเมินตนเอง และสมาชิกภายในกลุ่ม 
  -  ผู้สอนประเมินจากค าตอบของนักศึกษาเมื่อผู้สอนหรือเพื่อนนักศึกษาเป็น
คนตั้งค าถาม 
 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ต้องพัฒนา       

-  สามารถศึกษา และท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา 
-  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในการพูดและการเขียน   

 5.2  วิธีการสอน      
   -  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าและท าความเข้าใจบทพิสูจน์ของทฤษฎี
บทท่ีมีชื่อเสียงต่างๆ ท่ีปรากฏข้อมูลเผยแพร่เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
   -  ให้นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษานั้นหน้าชั้นเรียน 
 5.3  วิธีการประเมินผล 
   -  ประเมินจากรายงาน และการน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อรายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 
ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

สื่อที่ใช้ 
ชิ้นงาน/วิธีการ

ประเมิน 
1 - ประวัติทฤษฎีจ านวน 

- ระบบจ านวนเต็ม 
- สมบัติของจ านวนเต็ม 

3 - แจกแนวการจัดการเรียนรู้ 
- ซักถามความเข้าใจเบื้องต้น และทบทวนความรู้ 
- บรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ และร่วมกันอภิปราย 
- มอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบความรู้และความเข้าใจท้ายคาบ 

- แนวการจัดการเรียนรู้ 
- เอกสารประกอบ 

การบรรยาย 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู้

และความเข้าใจ 

- สังเกตพฤติกรรม 
   การเข้าชั้นเรียน  
   การรับฟังบรรยาย 
   และท าแบบฝึกหัด 
   ของนักศึกษา 
- สังเกตการณ์มีส่วน 
   ร่วมในชั้นเรียน 

2-4 - ขั้นตอนวิธีการหาร 
- ตัวหารร่วมมาก  

และตัวคูณร่วมน้อย 
- ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด 
- จ านวนเฉพาะ 
- ทฤษฎีบทหลักมูลของ 

เลขคณิต 
 
 
 

9 - บรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ และร่วมกันอภิปราย 
- มอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบความรู้และความเข้าใจท้ายคาบ 

- เอกสารประกอบ 
การบรรยาย 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู้

และความเข้าใจ 

- สังเกตพฤติกรรม
การเข้าชั้นเรียน 
และการรับฟัง
การบรรยาย 
- สังเกตพฤติกรรม

การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน และการ
ท าแบบทดสอบ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 
ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

สื่อที่ใช้ 
ชิ้นงาน/วิธีการ

ประเมิน 
5-7 - สมบัติของสมภาค 

- สมภาคเชิงเส้น 
- ระบบสมภาคเชิงเส้น  

และทฤษฎีบทเศษเหลือ 
ของจีน 
- ทฤษฎีบทเกี่ยวกับสมภาค 

9 - บรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ และร่วมกันอภิปราย 
- ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม เพ่ือมอบหมายงานให้ไปศึกษาค้นคว้า 

พร้อมทั้งท ารายงานและน าเสนอ 
- ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบความรู้และความเข้าใจท้ายคาบ 

- เอกสารประกอบ 
การบรรยาย 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู้

และความเข้าใจ 

- สังเกตพฤติกรรม
การเข้าชั้นเรียน 
และการรับฟังการ
บรรยาย 
- สังเกตพฤติกรรม

การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน และการ
ท าแบบทดสอบ 

8 สอบกลางภาค     
9-10 - ฟังก์ชันเลขคณิต 

- ฟังก์ชันของออยเลอร์ 
- ฟังก์ชันจ านวนเต็มค่ามากสุด 

6 - บรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ และร่วมกันอภิปราย 
- มอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบความรู้และความเข้าใจท้ายคาบ 

- เอกสารประกอบ 
การบรรยาย 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู้

และความเข้าใจ 
 
 
 
 
 

- สังเกตพฤติกรรม
การเข้าชั้นเรียน 
และการรับฟังการ
บรรยาย 
- สังเกตพฤติกรรม

การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน และการ
ท าแบบทดสอบ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 
ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

สื่อที่ใช้ 
ชิ้นงาน/วิธีการ

ประเมิน 
11-12 - ก าลังของจ านวนเต็มในระบบ

มอดโูล 
- รากปฐมฐาน 
- ก าลังส าหรับมอดูโลของ

จ านวนเฉพาะ 

6 - บรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ และร่วมกันอภิปราย 
- มอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบความรู้และความเข้าใจท้ายคาบ 

- เอกสารประกอบ 
การบรรยาย 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู้

และความเข้าใจ 

- สังเกตพฤติกรรม
การเข้าชั้นเรียน 
และการรับฟังการ
บรรยาย 
- สังเกตพฤติกรรม

การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน และการ
ท าแบบทดสอบ 

13-14 - สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น 
- สมการไดโอแฟนไทน์ 

ไม่เชิงเส้น 

6 - บรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ และร่วมกันอภิปราย 
- มอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบความรู้และความเข้าใจท้ายคาบ 

- เอกสารประกอบ 
การบรรยาย 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู้

และความเข้าใจ 

- สังเกตพฤติกรรม 
   การเข้าชั้นเรียน  
   การรับฟังบรรยาย 
   และท าแบบฝึกหัด 
   ของนักศึกษา 
- สังเกตการณ์มีส่วน 
   ร่วมในชั้นเรียน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 
ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

สื่อที่ใช้ 
ชิ้นงาน/วิธีการ

ประเมิน 
15 - เศษส่วนต่อเนื่องจ ากัด 

- เศษส่วนต่อเนื่องอนันต์ 
3 - บรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ และร่วมกันอภิปราย 

- มอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบความรู้และความเข้าใจท้ายคาบ 

- เอกสารประกอบ 
การบรรยาย 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบความรู้

และความเข้าใจ 

- สังเกตพฤติกรรม 
   การเข้าชั้นเรียน  
   การรับฟังบรรยาย 
   และท าแบบฝึกหัด 
   ของนักศึกษา 
- สังเกตการณ์มีส่วน 
   ร่วมในชั้นเรียน 

16 - จ านวนเต็มแบบเกาส์ 
- จ านวนเฉพาะแบบเกาส์ 

3 - บรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ และร่วมกันอภิปราย 
- ให้นักศึกษาน าเสนอผลจากการศึกษาค้นคว้ารายกลุ่มมา

อภิปรายร่วมกัน 
- ประมวลความรู้จากบทเรียนทั้งหมด พร้อมทั้งร่วมกัน

อภิปราย 
- ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบความรู้และความเข้าใจท้ายคาบ 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
- แบบทดสอบความรู้

และความเข้าใจ 

- สังเกตพฤติกรรม
การเข้าชั้นเรียน 
และการรับฟังการ
บรรยาย 
- สังเกตพฤติกรรม

การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน และการ
ท าแบบทดสอบ 

17 สอบปลายภาค     
 



มคอ.3 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
การ

ประเมิน 
งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห ์

ที่ก าหนด 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
(1) สอบ   
     -  สอบกลางภาค 

-  สอบย่อย 
8 
11 

30 
25 

  -  สอบปลายภาค 17 30 
(2) การเข้าชั้นเรียน ตลอดเทอม 5 
(3) การท างานกลุ่มและการน าเสนอ 5 5 
(4) รายงานรายบุคคล(กรณีศึกษา) 16 5 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 ผลการเรียน A เมื่อนักศึกษาท าคะแนนได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 ผลการเรียน B+ ก าหนดเกณฑ์ประเมินตามการกระจายของคะแนนของนักศึกษา 
 ผลการเรียน B ก าหนดเกณฑ์ประเมินตามการกระจายของคะแนนของนักศึกษา 
 ผลการเรียน C+ ก าหนดเกณฑ์ประเมินตามการกระจายของคะแนนของนักศึกษา 
 ผลการเรียน C ก าหนดเกณฑ์ประเมินตามการกระจายของคะแนนของนักศึกษา 
 ผลการเรียน D+ ก าหนดเกณฑ์ประเมินตามการกระจายของคะแนนของนักศึกษา 
 ผลการเรียน D ก าหนดเกณฑ์ประเมินตามการกระจายของคะแนนของนักศึกษา 
 ผลการเรียน E ก าหนดเกณฑ์ประเมินตามการกระจายของคะแนนของนักศึกษา 
หรือตามประกาศของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 ผลการเรียน I เมื่อนักศึกษาขาดสอบย่อย หรือขาดสอบกลางภาค หรือไม่ส่งงาน 
 ผลการเรียน IP เมื่อนักศึกษาขาดสอบปลายภาค 
 ผลการเรียน W เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมติให้ยกเลิกรายวิชา 
 

 
หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.  เอกสารและต าราหลัก        
     อัมรินทร์ อภิรักษ์มาศ.  ทฤษฎีจ านวน.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ธรรมบัณฑิต, 2547. 
 
 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
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3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
1. ณรงค์ ปั้นนิ่ม และ นิตติยา ปภาพจน์. ทฤษฎีจ านวน. โครงการต ารา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน., กรุงเทพฯ: มปท., 2547. 
2. นพพร  ธนชัยขันธ.์  ทฤษฎีจ านวน.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิทยาพัฒน์, 2543. 
3. อัจฉรา  หาญชูวงศ์.  ทฤษฎีจ านวน.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ ์

มหาวิทยาลัย, 2542. 
 
 
 หมวดที ่7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน า
แนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 -  แบบประเมินการสอนของผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
 -  แบบการส ารวจความต้องทางวิชาการและการปรับปรุงรายวิชา 
 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 -  ผลการสอบ  
 -  ความสนใจและการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆของผู้เรียน 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัด
กิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
 -  ผู้สอนทบทวนกลยุทธ์การสอนทุกภาคการศึกษา  
 -  ผู้สอนระชุมหารือปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
 -  เรียกพบนักศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะจุด 
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4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ี
คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของ
นักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มี
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
 -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์
อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนน
พฤติกรรม 
 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวาง
แผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
 -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
 -  เปลี่ยนหรือเชิญอาจารย์พิเศษท่ีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้
นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ใชค้วามรู ้
 
 
 
 

 


