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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

คณิตศาสตร 

 

 

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  

 
4093803 การวิเคราะหเนื้อหาสาระการเรียนรูคณติศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 Analysis of Mathematics content at Upper Secondary Education 
 

 

2. จํานวนหนวยกิต  

 3(2-2-5) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)  

3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา  

 ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน  

 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  

อาจารยผูสอน 

กลุม 59/5 อาจารย กฤษฏา เลิกชยัภูม ิ

กลุม 59/6 อาจารย กฤษฏา เลิกชยัภูม ิ
 

 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน  

 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 2561  

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)  

 ไมม ี  

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)  

 ไมม ี  

8. สถานที่เรียน  

 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม จังหวัดนครปฐม  
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9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  

   

 

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา  

 

    1. มีแนวคิด (concept) ที่ถูกตองชัดเจนในเนื้อหาสาระจํานวน การวัด พีชคณิต เรขาคณิต สถติิและความนาจะเปน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  

    2. มีทักษะในการคิดคํานวณ การประยุกตนําความรูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปใชในกระบวนการแกปญหาตาง 

ๆ  

    3. มีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศกึษาตอนปลายในสาระตางๆ 

 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

   

 

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  

 
 
          การวิเคราะหเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตรในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย โดย

เนนแนวคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร 

            
 

 

2. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการเรียน - 

 

บรรยาย การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/

การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง สอนเสริม 

30 ชั่วโมง  30 ชั่วโมง  75 ชั่วโมง  ตามความตองการของ

นักศึกษา  
 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล  

   

 

หมวดที่ 4. การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.ตระหนักในคณุคาของ

คุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ และ

ซื่อสัตยสุจรติ  

1. กิจกรรม  1. การสังเกตพฤติกรรม  
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สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

2.มีวินัย ตรงตอเวลา และความ

รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสงัคม  

    

 

3.มีภาวะความเปนผูนาํและผู

ตาม สามารถทํางานเปนทีมและ

สามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ

ความสําคญั  

1. กิจกรรม  1. การสังเกตพฤติกรรม 

2. การประเมินกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากิจกรรม  

 

4.เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น

ของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  

    

 

5.เคารพกฎระเบยีบและขอบังคับ

ตาง ๆ ขององคกรและสังคม  

    

 

6.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพครู  

    

2. ความรู 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ความเขาใจในองคความรู

เรื่องวิชาชีพครู  ความรูทั่วไป และ

ความรูดานวิชาชีพครูอยาง

กวางขวาง เปนระบบ สามารถวิเคราะห

และแกปญหาได  

1. การอภิปราย 

2. กิจกรรม  

1. การสอบขอเขียน/สอบยอย 

2. การสอบกลางภาค 

3. การสอบปลายภาค  

 

2.ตระหนักรูในหลักการและทฤษฎีที่

เกี่ยวของอยางบูรณาการ  

1. การอภิปราย  1. การประเมินกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากิจกรรม  

 

3.มีความเขาใจความกาวหนาของ

ความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาชีพครู

อยางลึกซึ้ง  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย  

1. การประเมินการบาน  

 

4.มีความรูและเห็นความสําคัญของการ

ใชงานวิจัยเพื่อแกปญหาและตอยอด

องคความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครู  

1. การอภิปราย  1. การประเมินการวิพากษ/การ

นําเสนอผลงาน  

3. ทักษะทางปญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ

และกระบวนการคดิที่เกี่ยวของกับสาขา

วิชาชีพครู  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย  

1. การสอบขอเขียน/สอบยอย 

2. การประเมินการวิพากษ/การ

นําเสนอผลงาน 
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สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

3. การสอบกลางภาค 

4. การสอบปลายภาค  

 

2.สามารถสืบคน ทําความเขาใจ และ

ประเมินขอมูลสารสนเทศเพื่อใชในการ

แกไขปญหาไดอยางถูกตองและ

สรางสรรค  

1. การอภิปราย  1. การประเมินการวิพากษ/การ

นําเสนอผลงาน  

 

3.สามารถวเิคราะหและใชวิจารณญาณ

ในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรยีน

การสอนและการพัฒนาผูเรียนโดย

คํานึงถึงความรู

ภาคทฤษฎ ีประสบการณภาคปฏบิัติ

และผลกระทบจากการตัดสิน  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย  

1. การประเมินการบาน  

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.พัฒนาทักษะในการสรางสมัพันธภาพ

ระหวางผูเรียนกับผูมสีวนเกี่ยวของอยาง

เปนกัลยาณมติร  

1. กิจกรรม  1. การสังเกตพฤติกรรม  

 

2.มีความเปนผูนําและผูตามในการ

ทํางานเปนทีม รวมทั้งมีสวนชวยและ

เอื้อตอการแกปญหาในกลุมไดอยาง

สรางสรรค  

1. กิจกรรม  1. การสังเกตพฤติกรรม 

2. การประเมินกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากิจกรรม  

 

3.มีความคิดริเริม่สรางสรรคในการ

วิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบน

พื้นฐานของตนเองและของกลุม  

    

 

4.มีความรับผิดชอบในการเรียนอยาง

ตอเนื่องพัฒนาตนเอง และวิชาชีพครู

อยางตอเนื่องตลอดจนมีความ

รับผิดชอบตอสวนรวม  

    

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีทักษะในการวิเคราะห

ขอมูล ขาวสารทีเ่ปนตัวเลขเชิง

สถิต ิหรือทางคณิตศาสตร ภาษา

พูด  ภาษาเขียน อันมีผลใหเขาใจองค

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย  

1. การประเมินการบาน  
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สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

ความรูหรือประเด็นปญหาไดอยาง

ชัดเจน  

 

2.มีความสามารถในการสืบคน

ขอมูล การประมวลผล แปล

ความหมาย และการเลือกใชขอมูล

สารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย  

1. การประเมินการบาน 

2. การประเมินการวิพากษ/การ

นําเสนอผลงาน  

 

3.มีความสามารถในการสื่อสารไดอยาง

มีประสิทธิภาพท้ังการพูด การฟง การ

อาน และการเขียน  พรอมทั้งเลือกใช

รูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยาง

เหมาะสมคํานึงถึงบุคคลและกลุมที่มี

ความแตกตางกัน  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย  

1. การประเมินการวิพากษ/การ

นําเสนอผลงาน  

6. ทักษะพิสัย 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกีย่วของ

กับการจัดการเรยีนรู การวัด

ประเมินผล การจัดการชั้นเรยีน การ

บันทึกและรายงานผล และการวิจยัใน

ชั้นเรียน  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย  

1. การประเมินการวิพากษ/การ

นําเสนอผลงาน  

 

2.สามารถ

วางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการ

สอน บริหารจัดการชั้นเรียน วัดและ

ประเมินผลการเรียนรู บันทึกและ

รายงานผลการจดัการเรียนรูและทําวิจัย

ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ผูเรยีนไดอยางเหมาะสมตามความ

แตกตางระหวางบุคคล  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย  

1. การประเมินการวิพากษ/การ

นําเสนอผลงาน  

 

3.สามารถจัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพและบรรยากาศแหงการเรียนรู

ที่อบอุน มั่นคง ปลอดภัย  

    

 

4.ตระหนักถึงคณุคาของการนํา

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกีย่วของ

กับการสอน การประเมินผล การจัดการ

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย  

1. การประเมินการวิพากษ/การ

นําเสนอผลงาน  
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สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

ชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการ

จัดการเรียนรู การวิจัยในช้ันเรยีนมาใช

ในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนได

อยางเหมาะสมตามความแตกตาง

ระหวางบุคคล  

 

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห

ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ

เรียน  

การสอน 

สื่อและแหลง

การเรยีนรู 

ชิ้นงาน/

ภาระงาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1  แนะนํารายวิชา อภิปราย

เกี่ยวกับสาระการเรียนรู

แกนกลาง กลุมสาระการ

เรียนรู 

คณิตศาสตร (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม

หลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 โดย

นักศึกษาทํา

กิจกรรม วิเคราะหเนื้อหา

ในหนังสือเรียน

ของ สสวท.แยกตามสาระ

ตางๆ  

 

  

2  2  1. การ

บรรยาย  

  1. Power 

Point  

  1. การ

สังเกต

พฤติกรรม  

2  สาระสําคญัเรื่อง

ตรรกศาสตรเบื้องตน  

2  2  1. การ

บรรยาย  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. Power 

Point  

  1. การ

สังเกต

พฤติกรรม  

3  สาระสําคญัเรื่องระบบ

จํานวนจริง   

2  2  1. การ

อภิปราย 

2. กิจกรรม  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสอื 

  1. การ

สังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมิน
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สัปดาห

ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ

เรียน  

การสอน 

สื่อและแหลง

การเรยีนรู 

ชิ้นงาน/

ภาระงาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

3. Power 

Point  

กระบวนการ

ทํางาน/

บทบาทใน

การทํา

กิจกรรม 

3. การ

ประเมิน

การบาน  

4  สาระสําคญัเรื่องทฤษฎี

จํานวนเบื้องตน   

2  2  1. การ

บรรยาย  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. Power 

Point  

  1. การ

สังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมิน

การบาน  

5  สาระสําคญัเรื่องระบบ

สมการเชิงเสนและเมท

ริกซ   

2  2  1. การ

บรรยาย  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. Power 

Point  

  1. การสอบ

ขอเขียน/

สอบยอย 

2. การ

สังเกต

พฤติกรรม 

3. การ

ประเมิน

การบาน  

6  สาระสําคญัเรื่องฟงกชัน  2  2  1. การ

บรรยาย  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. Power 

Point  

  1. การ

สังเกต

พฤติกรรม  

7  สาระสําคญัเรื่องเรขาคณิต

วิเคราะห   

2  2  1. การ

อภิปราย 

2. กิจกรรม  

  1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. Power 

Point  

  1. การ

สังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมิน

กระบวนการ

ทํางาน/
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สัปดาห

ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ

เรียน  

การสอน 

สื่อและแหลง

การเรยีนรู 

ชิ้นงาน/

ภาระงาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

บทบาทใน

การทํา

กิจกรรม 

3. การ

ประเมิน

การบาน  

8  สอบกลางภาค  0  0          1. การสอบ

กลางภาค  

9  สาระสําคญัเรื่องฟงกชัน

เอกซโพเนนเชียลและ

ฟงกชันลอการึทึม   

2  2  1. การ

อภิปราย  

  1. หนังสอื 

2. Power 

Point  

  1. การ

สังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมินการ

วิพากษ/การ

นําเสนอ

ผลงาน  

10  สาระสําคญัเรื่องฟงกชัน

ตรีโกณมิต ิ  

2  2  1. การ

อภิปราย  

  1. หนังสอื 

2. Power 

Point  

  1. การ

สังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมิน

การบาน 

3. การ

ประเมินการ

วิพากษ/การ

นําเสนอ

ผลงาน  

11  สาระสําคญัเรื่องเวกเตอร

ในสามมิต ิ  

2  2  1. การ

อภิปราย 

2. กิจกรรม  

  1. หนังสอื 

2. Power 

Point  

  1. การ

สังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมิน

กระบวนการ

ทํางาน/

บทบาทใน
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สัปดาห

ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ

เรียน  

การสอน 

สื่อและแหลง

การเรยีนรู 

ชิ้นงาน/

ภาระงาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

การทํา

กิจกรรม 

3. การ

ประเมินการ

วิพากษ/การ

นําเสนอ

ผลงาน  

12  สาระสําคญัเรื่องจํานวน

เชิงซอน   

2  2  1. การ

อภิปราย  

  1. หนังสอื 

2. Power 

Point  

  1. การ

สังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมิน

การบาน 

3. การ

ประเมินการ

วิพากษ/การ

นําเสนอ

ผลงาน  

13  สาระสําคญัเรื่องความ

นาจะเปน  

2  2  1. การ

อภิปราย  

  1. หนังสอื 

2. Power 

Point  

  1. การสอบ

ขอเขียน/

สอบยอย 

2. การ

สังเกต

พฤติกรรม 

3. การ

ประเมิน

การบาน 

4. การ

ประเมินการ

วิพากษ/การ

นําเสนอ

ผลงาน  

14  สาระสําคญัเรื่องการ

วิเคราะหขอมูลเบื้องตน   

2  2  1. การ

อภิปราย 

2. กิจกรรม  

  1. หนังสอื 

2. Power 

Point  

  1. การ

สังเกต

พฤติกรรม 

2. การ
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สัปดาห

ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ

เรียน  

การสอน 

สื่อและแหลง

การเรยีนรู 

ชิ้นงาน/

ภาระงาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

ประเมิน

กระบวนการ

ทํางาน/

บทบาทใน

การทํา

กิจกรรม 

3. การ

ประเมินการ

วิพากษ/การ

นําเสนอ

ผลงาน  

15  สาระสําคญัเรื่องลําดับ

อนันตและอนุกรมอนันต   

2  2  1. การ

อภิปราย  

  1. หนังสอื 

2. Power 

Point  

  1. การ

สังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมิน

การบาน 

3. การ

ประเมินการ

วิพากษ/การ

นําเสนอ

ผลงาน  

16  สาระสําคญัเรื่องแคลคูลสั

เบื้องตน   

2  2  1. การ

อภิปราย  

  1. หนังสอื 

2. Power 

Point  

  1. การ

สังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมิน

การบาน 

3. การ

ประเมินการ

วิพากษ/การ

นําเสนอ

ผลงาน  

17  สอบปลายภาค  0  0          1. การสอบ

ปลายภาค  
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สัปดาห

ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ

เรียน  

การสอน 

สื่อและแหลง

การเรยีนรู 

ชิ้นงาน/

ภาระงาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

 รวม 30.00 30.00      

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมที ่ งานที่ใชประเมินผลผูเรียน สัปดาหที่ประเมิน คะแนน สัดสวนการประเมิน 

1  การสอบขอเขียน/สอบยอย                5 , 13  10.00  10.00  

2  การสังเกตพฤติกรรม          ตลอดภาค

เรียน  

5.00  5.00  

3  การประเมินกระบวนการทํางาน/บทบาท

ในการทํากิจกรรม  

        3, 6, 11, 14  5.00  5.00  

4  การประเมินการบาน         2 - 7 ,  9 - 16  5.00  5.00  

5  การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอ

ผลงาน  

             9 - 16  15.00  15.00  

6  การสอบกลางภาค                  8  30.00  30.00  

7  การสอบปลายภาค                 17  30.00  30.00  

  รวม 100.00 100.00 

 

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก  

 

    1. หนังสือแบบเรียนและคูมือครูรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6 เลม 1 – 3 

    2. หนังสือแบบเรียนและคูมือครูรายวิชาเพ่ิมเติม คณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 เลม 1 - 6 

 

 

 

 

 

 

 

2. เอกสารและขอมลูสําคัญ  

 เอกสารหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560)  

3. เอกสารและขอมลูแนะนํา  
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หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

   

2. กลยุทธการประเมินการสอน  

 

          1. สอดแทรกเรื่องคณุธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา ตลอดจนการวางตัวเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา 

          2. ใชเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

          3. ใชกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหนักศึกษาไดฝกทักษะทางปญญาในการแกปญหาและตัดสินใจ โดยใชวิธีกรณีศึกษา 

กรณีตัวอยาง การทํางานกลุม การอภิปรายกลุม และอื่น ๆ 

          4. ใชวิธีการสอนแบบรวมมือ หรือใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ กําหนดกิจกรรมการเรยีนใหมีการทาํงานเปนคู เปนกลม 

          5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา โดยมอบหมายใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองจาก website แลวทํารายงาน และ

นําเสนอผลงานโดยใชรูปแบบเครือ่งมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

 

3. การปรับปรุงการสอน  

 

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอมลูเพิ่มเติมใน

การปรับปรุงการสอน ดังนี ้

          1. ผูสอนทบทวนกลยุทธการสอนทุกภาคการศึกษา 

          2. ผูสอนประชุมหารือปญหาการเรียนรูของผูเรียนและรวมกนัหาแนวทางแกไข 

          3. เรียกพบนักศึกษาเปนรายบุคคลเพื่อแกปญหาเฉพาะจดุ 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธิ์โดยนักศึกษา   

 

 ดานที่ 1 ดานคุณธรรมจริยธรรม  

 ดานที่ 2 ดานความรู  

 ดานที่ 3 ดานทักษะทางปญญา  

 ดานที่ 4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ  

 ดานที่ 5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

 

4.2 การทวนผลสัมฤทธิ์โดยอาจารยผูสอน 

 
1. การสัมภาษณนักศึกษาแบบสุม 

2. การสอบ/ทดสอบซ้ํา  

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา  

 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให

เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี ้

        1. ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามขอ 4       

        2. เปลี่ยนหรือเชิญอาจารยพิเศษท่ีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตใชความรู 
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6. แผนการปรับปรุงรายวิชา ใหมีความทันสมัย  
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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณิตศาสตร์ 

 
 

หมวดท่ี 1. ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
 

 

4093803 การวิเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
Analysis of Mathematical Contents in Higher Secondary Education  

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

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

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 

 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

  

อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่ม 60/7 อาจารย์ อัมรินทร์ อภิรักษ์มาศ 

กลุ่ม 60/8 อาจารย์ อัมรินทร์ อภิรักษ์มาศ 

กลุ่ม 60/9 อาจารย์ อัมรินทร์ อภิรักษ์มาศ 
 

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 
 

 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2561 

 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 

 
ไม่มี 

 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
 

 
ไม่มี 
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8. สถานท่ีเรียน 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 

 

หมวดท่ี 2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

 

เพื่อให้ผู้เรียน 

- มีแนวคิด (concept) ท่ีถูกต้องชัดเจนในเนื้อหาสาระจ านวน การวัด พีชคณิต เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  

- มีทักษะในการคิดค านวณ การประยุกต์น าความรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหา
ต่างๆ  

- มีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสาระต่างๆ 

 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 

หมวดท่ี 3. ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 

 

          การวิเคราะห์เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยเน้นแนวคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 

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

processes 
 

 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการเรียน - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

30 ช่ัวโมง  30 ช่ัวโมง  75 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

 

หมวดท่ี 4. การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
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สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.ตระหนักในคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซ่ือสัตย์สุจริต  

    

 

2.มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม  

1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  1. การเข้าช้ันเรียน/การเข้าร่วม
กิจกรรม  

2. ความรู้ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

2.ตระหนักรู้ในหลักการและทฤษฎีท่ี
เก่ียวข้องอย่างบูรณาการ  

1. การใช้กรณีศึกษา (Case) 

2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
1. การสอบข้อเขียน/สอบย่อย 
2. การประเมินโดยเพื่อน(Peer 

assessment) 

3. การสอบกลางภาค 
4. การสอบปลายภาค  

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการและกระบวนการคิดท่ีเก่ียวข้อง
กับสาขาวิชาชีพครู  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

1. การสังเกตพฤติกรรม 

2. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

4.มีความรับผิดชอบในการเรียนอย่าง
ต่อเนื่องพัฒนาตนเอง และวิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่องตลอดจนมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. กิจกรรม  

1. การสังเกตพฤติกรรม 

2. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

3.มีความสามารถในการส่ือสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การ
ฟัง การอ่าน และการเขียน พร้อมท้ัง
เลือกใช้รูปแบบของส่ือการน าเสนอได้
อย่างเหมาะสมค านึงถึงบุคคล และกลุ่ม
ท่ีมีความแตกต่างกัน  

1. การอภิปราย 
2. การสะท้อนความคิด 
(Reflective thinking)  

1. การสอบปากเปล่า 
2. การสังเกตพฤติกรรม 

3. การน าเสนอปากเปล่า  
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หมวดท่ี 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

ส่ือและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

ช้ินงาน/
ภาระงาน 

การประเมิน 

การเรียนรู้ 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1  แนะน า
รายวิชา อภิปราย
เก่ียวกับหลักสูตร
คณิตศาสตร์ 2551

ให้นักศึกษาท า
กิจกรรม วิเคราะห์
เนื้อหาในหนังสือ
เรียนของ สสวท.แยก
ตามสาระ 4 สาระ  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

    

2  สาระส าคัญเร่ือง
ตรรกศาสตร์
เบ้ืองต้น  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

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

3  สาระส าคัญเร่ือง
ระบบจ านวนจริง  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

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

4  สาระส าคัญเร่ือง
ทฤษฎีจ านวน
เบ้ืองต้น  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน  
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

ส่ือและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

ช้ินงาน/
ภาระงาน 

การประเมิน 

การเรียนรู้ 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

5  สาระส าคัญเร่ือง
ระบบสมการเชิงเส้น
และเมทริกซ์  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

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

6  สาระส าคัญเร่ือง
ฟังก์ชัน  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

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

7  สาระส าคัญเร่ือง
เรขาคณิตวิเคราะห์  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

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

8  สอบกลางภาค  3  0          1. การสอบ
กลางภาค  

9  สาระส าคัญเร่ือง
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียลและ
ฟังก์ชันลอการึทึม  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน  
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

ส่ือและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

ช้ินงาน/
ภาระงาน 

การประเมิน 

การเรียนรู้ 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

10  สาระส าคัญเร่ือง
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

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

11  สาระส าคัญเร่ือง
เวกเตอร์ในสามมิติ  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

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

12  สาระส าคัญเร่ือง
จ านวนเชิงซ้อน  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

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

13  สาระส าคัญเร่ือง
ความน่าจะเป็น  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

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

14  สาระส าคัญเร่ืองการ
วิเคราะห์ข้อมูล
เบ้ืองต้น  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

ส่ือและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

ช้ินงาน/
ภาระงาน 

การประเมิน 

การเรียนรู้ 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

อภิปราย 
3. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

2. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน  

15  สาระส าคัญเร่ือง
ล าดับอนันต์และ
อนุกรมอนันต์  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

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

16  สาระส าคัญเร่ือง
แคลคูลัสเบ้ืองต้น  

3  0  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน  

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

17  สอบปลายภาค  3  0          1. การสอบ
ปลายภาค  

 รวม 51.00       

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี งานท่ีใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ท่ีประเมิน คะแนน สัดส่วนการ
ประเมิน 

1  การสอบข้อเขียน/สอบย่อย    10.00  10.00  

2  การประเมินกระบวนการท างาน/บทบาท
ในการท ากิจกรรม  

  5.00  5.00  

3  การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

  10.00  10.00  
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กิจกรรมท่ี งานท่ีใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ท่ีประเมิน คะแนน สัดส่วนการ
ประเมิน 

4  การประเมินจากกการสะท้อนผลการ
ท างานร่วมกัน  

  5.00  5.00  

5  การเข้าช้ันเรียน/การเข้าร่วมกิจกรรม    5.00  5.00  

6  การสอบกลางภาค    25.00  25.00  

7  การสอบปลายภาค    40.00  40.00  

  รวม 100.00 100.00 

 

หมวดท่ี 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
 

 

- คู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 เล่ม 1 - 3 

- คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 เล่ม 1 - 6 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 

 

หมวดท่ี 7. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 

          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

          - แบบประเมินการสอนของผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - แบบการส ารวจความต้องทางวิชาการและการปรับปรุงรายวิชา 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 

 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - ผลการสอบ 

          - ความสนใจและการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆของผู้เรียน 

          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ ของผู้เรียน 

          - แบบประเมินการสอนของผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - แบบการส ารวจความต้องทางวิชาการและการปรับปรุงรายวิชา 

 

3. การปรับปรุงการสอน 
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หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติม
ในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - ผู้สอนทบทวนกลยุทธ์การสอนทุกภาคการศึกษา 
          - ผู้สอนระชุมหารือปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 

          - เรียกพบนักศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะจุด 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยนักศึกษา  
 

 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การ
สอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียน
รายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีไม่ใช่อาจารย์
ประจ าหลักสูตร  
          - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน 
วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

 

4.2 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารย์ผู้สอน 
 

 
  

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา 
เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 

          - เปล่ียนหรือเชิญอาจารย์พิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยุกต์ใช้
ความรู้ 

 

6. แผนการปรับปรุงรายวิชา ให้มีความทันสมัย 
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