
มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

คณิตศาสตร 

 

 

หมวดท่ี 1. ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
 

 

4093802 การวิเคราะหเน้ือหาสาระการเรียนรูคณติศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 
Analysis of Mathematical Contents in Lower Secondary Education  

 

 

2. จํานวนหนวยกิต 
 

 
3(3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

 

3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา 
 

 
ครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร 

 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 

 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  

อาจารยผูสอน 

กลุม 60/9 อาจารย อารยี วรเตชะคงคา 
 

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
 

 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 2561 

 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 

 
ไมม ี

 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 
 

 
ไมม ี

 

8. สถานท่ีเรียน 
 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
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31 กรกฎาคม 2561 

 
 

หมวดท่ี 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
 

 

เพ่ือใหผูเรียน 

1. มีแนวคิด (concept)ท่ีถูกตอง ชัดเจน ในสาระจํานวน การวัด พีชคณิต เรขาคณติ สถิติและความนาจะเปน ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

2. มีทักษะในการคิดคํานวณ การประยุกตนําความรูคณติศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนไปใชในกระบวนการแกปญหาตาง ๆ 

3. ไดแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนในสาระตาง ๆ 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

    

หมวดท่ี 3. ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
 

 

 

          การวิเคราะหเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตรในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

โดยเนนแนวคดิและกระบวนการทางคณิตศาสตร  

 

          Analysis of mathematical contents for basic education core curriculum in lower secondary education by 

emphasizing on concepts and mathematical processes 
 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการเรียน - 

 

บรรยาย การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/

การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง สอนเสริม 

45 ช่ัวโมง  ไมม ี 90 ช่ัวโมง  ตามความตองการของ

นักศึกษา  
 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 

 
ตามความตองการของนักศึกษา 

 
 

หมวดท่ี 4. การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.ตระหนักในคณุคาและ

คุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ และ

ซื่อสัตยสุจรติ  

    

 

2.มีวินัย ตรงตอเวลา และความ

รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสงัคม  

1. กิจกรรม  1. การเขาช้ันเรียน/การเขารวมกิจกรรม  
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2. ความรู 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

2.ตระหนักรูในหลักการและทฤษฎีท่ี

เก่ียวของอยางบูรณาการ  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

3. การเรียนรูแบบรวมมือ 

(Cooperative learning) 

4. การเรียนรูดวยตนเอง  

1. การประเมินการบาน 

2. การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอ

ผลงาน 

3. การสอบกลางภาค 

4. การสอบปลายภาค  

3. ทักษะทางปญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการ

และกระบวนการคดิท่ีเก่ียวของกับสาขา

วิชาชีพครู  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

3. การเรียนรูแบบรวมมือ 

(Cooperative learning) 

4. กิจกรรม  

1. การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอ

ผลงาน  

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

4.มีความรับผิดชอบในการเรียนอยาง

ตอเน่ืองพัฒนาตนเอง และวิชาชีพครู

อยางตอเน่ืองตลอดจนมีความรับผดิชอบ

ตอสวนรวม  

1. การเรียนรูดวยตนเอง  1. การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอ

ผลงาน 

2. การเขาช้ันเรียน/การเขารวมกิจกรรม  

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

3.มีความสามารถในการสื่อสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพท้ังการพูด การฟง การ

อาน และการเขียน พรอมท้ังเลือกใช

รูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยาง

เหมาะสมคํานึงถึงบุคคล และกลุมท่ีมี

ความแตกตางกัน  

1. การเรียนรูแบบรวมมือ 

(Cooperative learning) 

2. กิจกรรม  

1. การเขาช้ันเรียน/การเขารวมกิจกรรม  

 

หมวดท่ี 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  

การสอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

ช้ินงาน/

ภาระงาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  

การสอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

ช้ินงาน/

ภาระงาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

1  หลักสตูรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สาระการ

เรียนรูคณติศาสตร  

3  0  1. การ

บรรยาย  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

  1. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม 

2. การ

ทดสอบกอน

เรียน  

2  แนวคิดสําคญัสาระ

จํานวน 

-จํานวนนับ 

-จํานวนเต็ม 

-เศษสวน ทศนิยม  

-อัตราสวน รอยละ 

  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

ใบงาน  1. การ

ประเมิน

การบาน 

2. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม  

3  แนวคิดสําคญัสาระ

จํานวน 

-เลขยกกําลัง 

-จํานวนจริง  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

ใบงาน  1. การ

ประเมิน

การบาน 

2. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม  

4  แนวคิดสําคญัสาระ

พีชคณิต 

-พหุนาม 

-การแยกตัวประกอบ

ของพหุนาม 

   

3  0  1. การเรียนรู

ดวยตนเอง  

แบงกลุมนักศึกษา

ใหรวมกัน

วิเคราะหเน้ือหา

เรื่องพหุนาม การ

แยกตัว

ประกอบ นําเสนอ

หนาช้ันเรียน  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

รายงาน  1. การ

ประเมินการ

วิพากษ/การ

นําเสนอ

ผลงาน 

2. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม  

5  แนวคิดสําคญัสาระ

พีชคณิต 

-สมการเชิงเสนตัว

แปรเดียว 

-ระบบสมการ 

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. การฝก

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

ใบงาน  1. การ

ประเมิน

การบาน 

2. การเขา

ช้ันเรียน/
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  

การสอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

ช้ินงาน/

ภาระงาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

-สมการกําลังสอง  ปฏิบัติ 

(Practice)  

การเขารวม

กิจกรรม  

6  แนวคิดสําคญัสาระ

พีชคณิต 

-กราฟเสนตรง 

-การแปรผัน  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

ใบงาน  1. การ

ประเมิน

การบาน 

2. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม  

7  แนวคิดสําคญัสาระ

พีชคณิต 

-พาราโบลา 

-อสมการ  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

ใบงาน  1. การ

ประเมิน

การบาน 

2. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม  

8  สอบกลางภาค  0  0          1. การสอบ

กลางภาค  

9  แนวคิดสําคญัสาระ

การวัด 

-การวัดความ

ยาว พ้ืนท่ี ปริมาตร 

  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

ใบงาน  1. การ

ประเมิน

การบาน 

2. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม  

10  แนวคิดสําคญัสาระ

การวัด 

-พ้ืนท่ีผิว

และ ปริมาตร  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

ใบงาน  1. การ

ประเมิน

การบาน 

2. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม  

11  แนวคิดสําคญัสาระ

เรขาคณิต 

3  0  1. การ

บรรยาย 

  1. เอกสาร

ประกอบการ

ใบงาน  1. การ

ประเมิน
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  

การสอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

ช้ินงาน/

ภาระงาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

-พ้ืนฐาน

เรขาคณิต การสราง 

-รูป

เรขาคณิต 2 มิต ิ3 มิต ิ

  

2. การ

อภิปราย 

3. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice) 

4. กิจกรรม  

สอน  การบาน 

2. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม  

12  แนวคิดสําคญัสาระ

เรขาคณิต 

-การแปลงทาง

เรขาคณิต 

-ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

  

3  0  1. การเรียนรู

แบบรวมมือ 

(Cooperative 

learning) 

2. การเรียนรู

ดวยตนเอง  

แบงกลุมนําเสนอ

การศึกษาคนควา

สาระเรขาคณิต  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

รายงาน  1. การ

ประเมิน

การบาน 

2. การ

ประเมินการ

วิพากษ/การ

นําเสนอ

ผลงาน 

3. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม  

13  แนวคิดสําคญัสาระ

เรขาคณิต 

-ความเทากันทุก

ประการ 

-เสนขนาน  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

ใบงาน  1. การ

ประเมิน

การบาน 

2. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม  

14  แนวคิดสําคญัสาระ

เรขาคณิต 

-ความคลาย 

-วงกลม  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

ใบงาน  1. การ

ประเมิน

การบาน  

15  แนวคิดสําคญัสาระ

ความนาจะเปนและ

สถิต ิ

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

ใบงาน  1. การ

ประเมิน

การบาน 
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  

การสอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

ช้ินงาน/

ภาระงาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

-สถิติเบ้ืองตน  อภิปราย 

3. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

2. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม  

16  แนวคิดสําคญัสาระ

ความนาจะเปนและ

สถิต ิ

-ความนาจะะเปน

เบ้ืองตน  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. การฝก

ปฏิบัติ 

(Practice)  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน  

ใบงาน  1. การ

ประเมิน

การบาน 

2. การเขา

ช้ันเรียน/

การเขารวม

กิจกรรม  

17  สอบปลายภาค  0  0          1. การสอบ

ปลายภาค  

 รวม 45.00       

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี งานท่ีใชประเมินผลผูเรียน สัปดาหท่ีประเมิน คะแนน สัดสวนการประเมิน 

1  การประเมินการบาน  ตลอดภาคเรียน  10.00  10.00  

2  การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอ

ผลงาน  

4 , 12  20.00  20.00  

3  การเขาช้ันเรยีน/การเขารวมกิจกรรม  ตลอดภาคเรียน  10.00  10.00  

4  การสอบกลางภาค  8  30.00  30.00  

5  การสอบปลายภาค  17  30.00  30.00  

  รวม 100.00 100.00 

 

หมวดท่ี 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 
 

 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรูคณติศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน สสวท. 

 

2. เอกสารและขอมลูสําคัญ 
 

 
คูมือครูสาระการเรียนรูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน สสวท. 
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3. เอกสารและขอมลูแนะนํา 
 

 
http://www.scimath.org/ebooks 

 
 

หมวดท่ี 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

 
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษาผานระบบการประเมนิของมหาวิทยาลัย   

 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
 

 
ประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาผานระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย 

 

3. การปรับปรุงการสอน 
 

 

ปรับเน้ือหาใหทันสมัยสอดคลองกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จัดทําเอกสารฝกหดัสาํหรับนักศึกษาท่ีเรียนออนไดฝกทํานอกเวลาเรียน 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยนักศึกษา  
 

 
มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยนักศกึษาทําแบบประเมินในระบบของมหาวิทยาลยั  

 
4.2 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารยผูสอน 

 

 
1. การสัมภาษณนักศึกษาแบบสุม   

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 
-  ทบทวนปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ 4 

 

6. แผนการปรับปรุงรายวิชา ใหมีความทันสมัย 
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