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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
คณิตศาสตร ์

 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 

 

4093802 การวิเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู้คณติศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
Analysis of Mathematical Contents in Lower Secondary Education  

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

 
3(3-0-6) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 
3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา 

 

 
ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 
4. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

 

 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

  

อาจารยผ์ู้สอน 

กลุ่ม 61/10 อาจารย์ กฤษฏา เลิกชัยภูม ิ

กลุ่ม 61/8 อาจารย์ กฤษฏา เลิกชัยภูม ิ

กลุ่ม 61/9 อาจารย์ กฤษฏา เลิกชัยภูม ิ
 

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 2561 

 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี
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8. สถานท่ีเรียน 
 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม จังหวัดนครปฐม 

 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 

 

หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

 

1. มีแนวคิด (concept) ที่ถูกต้อง ชัดเจน ในสาระจ านวน การวัด พีชคณิต เรขาคณติ สถิติและความน่าจะเป็น ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
2. มีทักษะในการคิดค านวณ การประยุกต์น าความรู้คณติศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ 
3. ได้แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสาระต่าง ๆ 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 

หมวดที่ 3. ลักษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 

 

          การวิเคราะห์เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โดยเน้นแนวคดิและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  

 
          Analysis of mathematical contents for basic education core curriculum in lower secondary education by 
emphasizing on concepts and mathematical processes 

 

 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการเรียน - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

45 ช่ัวโมง  ไม่ม ี 90 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

หมวดที่ 4. การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.ตระหนักในคณุค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ และ
ซื่อสัตยส์ุจรติ  

    

 

2.มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ 1. กิจกรรม  1. การสังเกตพฤติกรรม  
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม  

2. ความรู ้

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

2.ตระหนักรู้ในหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

1. การสอบข้อเขียน/สอบย่อย 
2. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม 
3. การประเมินการบ้าน 
4. การสอบกลางภาค 
5. การสอบปลายภาค  

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และกระบวนการคดิที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิชาชีพครู  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

1. การสอบข้อเขียน/สอบย่อย 
2. การประเมินการบ้าน 
3. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน 
4. การสอบกลางภาค 
5. การสอบปลายภาค  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

4.มีความรับผิดชอบในการเรียนอย่าง
ต่อเนื่องพัฒนาตนเอง และวิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่องตลอดจนมีความรับผดิชอบ
ต่อส่วนรวม  

1. กิจกรรม  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

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

1. การอภิปราย 
2. กิจกรรม  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

 

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล 
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1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/
ภาระงาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1  แนะน ารายวิชา อภิปราย
เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้
แกนกลาง กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
คณิตศาสตร ์(ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 โดย
นักศึกษาท า
กิจกรรม วิเคราะห์เนื้อหา
ในหนังสือเรียน
ของ สสวท.แยกตามสาระ
ต่างๆ   

3  0  1. การ
บรรยาย  

  1. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม  

2  - แนวคิดส าคัญสาระ
จ านวน            
   2. สมบัติของจ านวน
นับ  
   3. ระบบจ านวนเต็ม
และเลขยกก าลัง  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

  1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม  

3  - แนวคิดส าคัญสาระ
จ านวน            
   3. ระบบจ านวนเต็ม
และเลขยกก าลัง 
   4. ทศนิยม เศษส่วน   
 และการประมาณค่า   

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

  1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
3. การ
ประเมิน
การบ้าน  

4  - แนวคิดส าคัญสาระ
จ านวน            
   5.อัตราส่วนและร้อยละ 

3  0  1. การ
บรรยาย  

  1. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/
ภาระงาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

   6.จ านวนจริง กรณฑ์
ที ่สอง    

ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
3. การ
ประเมิน
การบ้าน  

5  - แนวคิดส าคัญสาระ
จ านวน(ต่อ)           
   5.อัตราส่วนและร้อยละ 
   6.จ านวนจริง กรณฑ์
ที ่สอง    

3  0  1. การ
บรรยาย  

  1. Power 
Point  

  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสังเกต
พฤติกรรม 
3. การ
ประเมิน
การบ้าน  

6  - แนวคิดส าคัญสาระการ
วัด 
   1. พื้นที่ผิวและปริมาตร
ของรูปเรขาคณิต 3 มิต ิ  

3  0  1. การ
บรรยาย  

  1. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
3. การ
ประเมิน
การบ้าน  

7  - แนวคิดส าคัญสาระ
เรขาคณิต  
   1. พื้นฐานทาง
เรขาคณิต 
   2. การสร้าง 
   3. ความสัมพันธ์ระ-
หว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

  1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/
ภาระงาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

และ 3 มิต ิ การท า
กิจกรรม 
3. การ
ประเมิน
การบ้าน  

8  สอบกลางภาค  0  0          1. การสอบ
กลางภาค  

9  - แนวคิดส าคัญสาระ
เรขาคณิต  
   4. การแปลงทาง
เรขาคณิต 
   5. ทฤษฎีบทปีทาโกรัส 
   6. ความเท่ากันทุก
ประการ   

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

  1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
การบ้าน 
3. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน  

10  - แนวคิดส าคัญสาระ
เรขาคณิต  
   7. เส้นขนาน 
   8. ความคล้าย 
   9. วงกลม   

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

  1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
การบ้าน 
3. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน  

11  - แนวคิดส าคัญสาระ
พีชคณิต 
   1. คู่อันดับและกราฟ 
   2. พหุนาม เศษส่วนพหุ
นาม 
   3. การแยกตัวประกอบ
ของ 
พหุนาม   

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

  1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
การบ้าน 
3. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/
ภาระงาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

น าเสนอ
ผลงาน  

12  - แนวคิดส าคัญสาระ
พีชคณิต 
   4. สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว  
ระบบสมการ 
   5. การแปรผัน 
   6. กราฟเส้นตรง   

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

  1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
การบ้าน 
3. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน  

13  - แนวคิดส าคัญสาระ
พีชคณิต 
   7. สมการก าลังสอง 
   8. พาราโบลา 
   9. อสมการ   

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

  1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสังเกต
พฤติกรรม 
3. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน  

14  - แนวคิดส าคัญสาระ
พีชคณิต (ต่อ) 
   7. สมการก าลังสอง 
   8. พาราโบลา 
   9. อสมการ   

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

  1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
การบ้าน 
3. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน  

15  - แนวคิดส าคัญสาระการ
วิเคราะห์ข้อมูลและความ
น่าจะเป็น  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ

  1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/
ภาระงาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

   1. แผนภูมริูปวงกลม 
   2. สถิติเบื้องต้น 
   3. ความน่าจะเป็น   

อภิปราย  ประเมิน
การบ้าน 
3. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน  

16  - แนวคิดส าคัญสาระการ
วิเคราะห์ข้อมูลและความ
น่าจะเป็น (ต่อ) 
   1. แผนภูมริูปวงกลม 
   2. สถิติเบื้องต้น 
   3. ความน่าจะเป็น   

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

  1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
การบ้าน 
3. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน  

17    0  0          1. การสอบ
ปลายภาค  

 รวม 45.00       

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที ่ งานท่ีใช้ประเมินผลผูเ้รียน สัปดาห์ที่ประเมิน คะแนน สัดส่วนการประเมิน 

1  การสอบข้อเขียน/สอบย่อย              5 , 13   10.00  10.00  

2  การสังเกตพฤติกรรม         ตลอดภาค
เรียน   

5.00  5.00  

3  การประเมินกระบวนการท างาน/บทบาทใน
การท ากิจกรรม  

        3, 6, 11, 14  5.00  5.00  

4  การประเมินการบ้าน         2 - 7, 9 - 16  5.00  5.00  

5  การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

            9 - 16   15.00  15.00  

6  การสอบกลางภาค                  8  30.00  30.00  
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กิจกรรมที ่ งานท่ีใช้ประเมินผลผูเ้รียน สัปดาห์ที่ประเมิน คะแนน สัดส่วนการประเมิน 

7  การสอบปลายภาค                17  30.00  30.00  

  รวม 100.00 100.00 

 

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
 

 

1. หนังสือแบบเรียนและคู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 เล่ม 1 – 6 
2. หนังสือแบบเรียนและคู่มือครูรายวิชาเพิ่มเตมิ คณติศาสตร์ ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 เล่ม 1 - 6  

2. เอกสารและข้อมลูส าคัญ 
 

 
เอกสารหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) 

 
3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 

 

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 

 

1. สอดแทรกเรื่องคณุธรรมและจรยิธรรมในการสอนทุกรายวิชา ตลอดจนการวางตัวเป็นแบบอย่างท่ีดแีก่นักศึกษา 
2. ใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายรูปแบบ เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
3. ใช้กระบวนการเรียนการสอนทีเ่น้นให้นักศึกษาไดฝ้ึกทักษะทางปญัญาในการแก้ปญัหาและตดัสินใจ โดยใช้วิธีกรณีศึกษา กรณี
ตัวอย่าง การท างานกลุ่ม การอภิปรายกลุม่ และอื่น ๆ 
4. ใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ หรือใช้กิจกรรมกลุม่สัมพันธ์ ก าหนดกจิกรรมการเรียนให้มีการท างานเปน็คู่ เป็นกลุ่ม 
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา โดยมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก website แล้วท ารายงาน และน าเสนอ
ผลงานโดยใช้รูปแบบเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

3. การปรับปรุงการสอน 
 

 

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมลูเพิ่มเติมในการ
ปรับปรุงการสอน ดังนี ้
          1. ผู้สอนทบทวนกลยุทธก์ารสอนทุกภาคการศึกษา 
          2. ผู้สอนประชุมหารือปัญหาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข 
          3. เรียกพบนักศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะจดุ 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยนักศึกษา  
 

 

ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านที่ 2 ด้านความรู ้ด้านที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา ด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ ด้านที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

4.2 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน 
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1. การสัมภาษณ์นักศึกษาแบบสุ่ม 
2. การสอบ/ทดสอบซ้ า   

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดม้ีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้
เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี ้
        1. ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป ีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามข้อ 4       
        2. เปลี่ยนหรือเชิญอาจารยพ์ิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู ้

 

6. แผนการปรับปรุงรายวิชา ให้มีความทันสมัย 
 

1
0
/
1
0
 


