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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
คณิตศาสตร ์

 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 

 

4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น 

 
Introduction to Geometry 

 

 

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 จติตรา ชลิตพันธุ์ 
 

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2561 

 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี
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8. สถานท่ีเรียน 
 

 
15/6/3  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 

 

หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

 

เพื่อให้ผู้เรียน 

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเชิงสัจพจน ์

2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรขาคณิตแบบยุคลดิและวิเคราะห์เรขาคณติแบบยุคลิดโดยใช้ระบบเชิงสัจพจน์ ได้ 

3.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้นพบเรขาคณตินอกแบบยุคลดิ 

4.  สามารถเขียนแบบจ าลองของระบบคณิตศาสตร์ง่ายๆ ได้ 

5.  พิสูจน์ข้อความทางเรขาคณิตในหลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 

หมวดที่ 3. ลักษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 

 
          ระบบเชิงสัจพจน์ เรขาคณิตของยุคลดิ อิลิเมนต์ของยูคลดิเล่ม 1 และการวิเคราะห์ โดยใช้ระบบเชิงสัจพจน์ การค้นพบ
เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด และเรขาคณิตในหลักสตูรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
          Axiomatic system, Euclidean geometry, Euclid's Elements Book 1 and analysis using axiomatic system, 
discovery of non- Euclidean geometry, and geometry in basic education core curriculum 

 

 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการเรียน - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

45 ช่ัวโมง  ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเรื่อง
เรขาคณิตแบบยุคลิดจาก
แบบเรียนคณิตศาสตร์หลักสตูร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

90 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

 

หมวดที่ 4. การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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1. คุณธรรม จรยิธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.ตระหนักในคณุค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ และ
ซื่อสัตยส์ุจรติ  

1. การใช้กรณีศึกษา (Case)    

 

2.มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม  

1. กิจกรรม  1. การเข้าช้ันเรียน/การเข้าร่วมกจิกรรม  

2. ความรู ้

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

2.ตระหนักรู้ในหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การนิรนัย 
(Deductive) 
4. การสอนโดยใช้การอุปนัย 
(Inductive) 
5. การฝึกปฏิบตัิ (Practice) 
6. การสรุปประเด็นส าคัญ หรือการ
น าเสนอผลของการสบืค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 
7. กิจกรรม 
8. การเรียนรู้ด้วยการตั้งค าถาม 
(Learning to Question) 
9. การเรียนรู้ด้วยการสืบค้น (Learning 
to Search)  

1. การน าเสนอปากเปล่า 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค  

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และกระบวนการคดิที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิชาชีพครู  

1. การอภิปราย  1. การประเมินการบ้าน  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

4.มีความรับผิดชอบในการเรียนอย่าง
ต่อเนื่องพัฒนาตนเอง และวิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่องตลอดจนมีความรับผดิชอบ
ต่อส่วนรวม  

1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2. การเรียนรู้ด้วยการสืบค้น (Learning 
to Search)  

1. การประเมินการบ้าน  
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

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

1. การสรุปประเด็นส าคัญ หรือการ
น าเสนอผลของการสบืค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

1. การประเมินการบ้าน  

 

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรม
การเรยีน  
การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การ
ประเมิน 

การเรยีนรู ้ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1  ธรรมชาติของ
คณิตศาสตร ์ 

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

ภาพแบบจ าลอง
ในธรรมชาติของ
แอบ 
สแทรกชันทาง
คณิตศาสตร ์ 

1. การ
ประเมิน
การบ้าน 
2. การสอบ
กลางภาค  

2  โครงสร้างทาง
คณิตศาสตร ์ 

3  0  1. การบรรยาย    1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

ช้ินงานท่ี
มอบหมาย
เกี่ยวกับ
โครงสร้างทาง
คณิตศาตร ์ 

1. การ
ประเมิน
การบ้าน 
2. การสอบ
กลางภาค  

3  ระบบเชิงสัจพจน ์ 3  0  1. การบรรยาย 
2. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

ระบบ
คณิตศาสตร์ที่
มอบหมาย  

1. การ
ประเมิน
การบ้าน 
2. การสอบ
กลางภาค  

4  แบบจ าลองเชิง
คณิตศาสตร ์ 

3  0  1. การสาธิต 
(Demonstration)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

แบบจ าลองของ
ระบบ
คณิตศาสตร์ที่
มอบหมาย   

1. การ
ประเมิน
การบ้าน 
2. การสอบ
กลางภาค  

5  สมบัติของระบบเชิง 3  0  1. การบรรยาย   1. เอกสาร แบบจ าลองของ 1. การ
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรม
การเรยีน  
การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การ
ประเมิน 

การเรยีนรู ้ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

สัจพจน ์ 2. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice)  

ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

ระบบ
คณิตศาสตร ์ 

ประเมิน
การ
วิพากษ์/
การ
น าเสนอ
ผลงาน 
2. การสอบ
กลางภาค  

6  สมบัติของระบบเชิง
สัจพจน ์  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

แบบฝึกหัด  1. การสอบ
กลางภาค  

7  เรขาคณิตแบบยุค
ลิด  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การสอนโดยใช้
การนิรนัย 
(Deductive) 
3. การเรียนรู้ด้วย
การสืบค้น 
(Learning to 
Search)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

  1. การสอบ
ปลายภาค  

8  สอบกลางภาค  3  0        แบบทดสอบ 
กระดาษค าตอบ  

1. การสอบ
กลางภาค  

9  เรขาคณิตแบบยุค
ลิด   

3  0  1. การสอนโดยใช้
การนิรนัย 
(Deductive) 
2. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
3. การสรุปประเด็น
ส าคัญ หรือการ
น าเสนอผลของการ
สืบค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

แบบฝึกหัด  1. การ
ประเมิน
การบ้าน 
2. การสอบ
ปลายภาค  

10  เรขาคณิตแบบยุค 3  0  1. การสอนโดยใช้   1. เอกสาร แบบฝึกหัด  1. การ
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรม
การเรยีน  
การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การ
ประเมิน 

การเรยีนรู ้ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

ลิด   การนิรนัย 
(Deductive) 
2. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
3. การสรุปประเด็น
ส าคัญ หรือการ
น าเสนอผลของการ
สืบค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

ประเมิน
การบ้าน 
2. การสอบ
ปลายภาค  

11  วิเคราะหเ์รขาคณิต
แบบยุคลิดโดยใช้
ระบบเชิงสัจพจน ์  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การสอนโดยใช้
การนิรนัย 
(Deductive)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

แบบฝึกหัด  1. การ
ประเมิน
การบ้าน 
2. การสอบ
ปลายภาค  

12  วิเคราะหเ์รขาคณิต
แบบยุคลิดโดยใช้
ระบบเชิงสัจพจน ์  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การสอนโดยใช้
การนิรนัย 
(Deductive) 
3. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

แบบฝึกหัด  1. การ
ประเมิน
การบ้าน 
2. การสอบ
ปลายภาค  

13  เรขาคณิตใน
หลักสตูรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การสอนโดยใช้
การอุปนัย 
(Inductive) 
3. การสรุปประเด็น
ส าคัญ หรือการ
น าเสนอผลของการ
สืบค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

แบบฝึกหัด  1. การสอบ
ปลายภาค  

14  เรขาคณิตใน
หลักสตูรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  

3  0  1. การสอนโดยใช้
การนิรนัย 
(Deductive) 
2. การสอนโดยใช้

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 

แบบฝึกหัด  1. การสอบ
ปลายภาค  



7/10 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรม
การเรยีน  
การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การ
ประเมิน 

การเรยีนรู ้ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

การอุปนัย 
(Inductive) 
3. การสรุปประเด็น
ส าคัญ หรือการ
น าเสนอผลของการ
สืบค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

Point  

15  เรขาคณิตใน
หลักสตูรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  

3  0  1. การสรุปประเด็น
ส าคัญ หรือการ
น าเสนอผลของการ
สืบค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

แบบฝึกหัด  1. การสอบ
ปลายภาค  

 รวม 45.00       

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที ่ งานท่ีใช้ประเมินผลผูเ้รียน สัปดาห์ที่ประเมิน คะแนน สัดส่วนการประเมิน 

1  การสอบข้อเขียน/สอบย่อย    0.00  0.00  

2  การสังเกตพฤติกรรม    0.00  0.00  

3  การประเมินกระบวนการท างาน/บทบาทใน
การท ากิจกรรม  

  0.00  0.00  

4  การประเมินการบ้าน  1-15  10.00  10.00  

5  การประเมินแฟ้มพัฒนางาน/อนุทิน
(diary ,journal)  

  0.00  0.00  

6  การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

6  10.00  10.00  

7  การประเมินจากกการสะท้อนผลการท างาน
ร่วมกัน  

  0.00  0.00  

8  การประเมินโดยเพื่อน(Peer assessment)    0.00  0.00  

9  การน าเสนอปากเปลา่    0.00  0.00  

10  การเข้าช้ันเรยีน/การเข้าร่วมกิจกรรม  1-15  5.00  5.00  
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กิจกรรมที ่ งานท่ีใช้ประเมินผลผูเ้รียน สัปดาห์ที่ประเมิน คะแนน สัดส่วนการประเมิน 

11  การทดสอบหลังเรยีน    0.00  0.00  

12  การสอบกลางภาค  7  35.00  35.00  

13  การสอบปลายภาค  16  40.00  40.00  

  รวม 100.00 100.00 

 

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
 

 

            เอกสารประกอบการสอนวิชาเรขาคณติเบื้องต้น ของ  อาจารย์จติตรา  ชลิตพันธ์ุ 

            แบบเรียนคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของ สส.วท.  

2. เอกสารและข้อมลูส าคัญ 
 

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
 

 

ผศ.ดร.สมวงษ ์  แปลงประสพโชค   รากฐานเรขาคณิต  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภฏัพระ
นคร  2547. 

คณิตศาสตร์ 2   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  

 

 

 

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

 

 
             การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้จัดกิจกรรมโดยการน าแนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษาได้ดังนี้ 

                        -  การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

                        -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

                        -  แบบประเมินการสอนของผู้สอน และแบบประเมินตนเองของนักศึกษา 

                       

 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
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กลยุทธ์การประเมินการสอน 

                        ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

                        -  ผลการสอบ  

                        - ความสนใจและการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆของผู้เรียน 

                       -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู ้

 

 

3. การปรับปรุงการสอน 
 

 

 
            หลังจากผลการประเมินการสอนจึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมลูเพิ่มเติมใน
การปรับปรุงการสอน ดังนี ้

                        -  ผู้สอนทบทวนกลยุทธ์การสอน 

                        -  นิเทศภายในปรึกษาปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 

                       -  เรียกพบนักศึกษาเป็นรายบคุคลเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะจุด 

 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยนักศึกษา  
 

 

ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม  

ด้านที่ 2 ด้านความรู ้ 

ด้านที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา  

ด้านที่ 4 ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  

ด้านที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

4.2 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน 
 

 
  

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 

การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

                        จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 

 



10/10 

                        -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 

                       -  เปลี่ยน หรือเชิญอาจารย์พิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการ
ประยุกต์ใช้ความรู ้

6. แผนการปรับปรุงรายวิชา ให้มีความทันสมัย 
 

1
0
/
1
0
 


