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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
คณิตศาสตร ์

 

 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 

 

4093804 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์

 
Mathematical Skills and Processes 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

 
2(1-2-3) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 
3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา 

 

 
ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 
4. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

 

 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

  

อาจารยผ์ู้สอน 

กลุ่ม 59/5 อาจารย์ ศริิชัย โสภา 

กลุ่ม 59/6 อาจารย์ ศริิชัย โสภา 
 

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 2561 

 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
8. สถานท่ีเรียน 

 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

 



2/10 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 

 

หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

 

1.เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ท้ัง 5 ด้าน 

2.สามารถจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ทีเ่น้นทักษะกระบวนการทั้ง 5 ด้านได ้  

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 

หมวดที่ 3. ลักษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 
 

          แนวทางการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรด์้านการแก้ปญัหา การให้เหตผุล การสื่อสาร การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ การจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้ทีเ่น้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และการวดัผลประเมินผล 

 
           

 

 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการเรียน - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

15 ช่ัวโมง  30 ช่ัวโมง  45 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

 

หมวดที่ 4. การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.ตระหนักในคณุค่าของ
คุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ และ
ซื่อสัตยส์ุจรติ  

1. การสะท้อนความคดิ (Reflective 
thinking)  

1. การสังเกตพฤติกรรม  

 

2.มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม  

    

 

3.มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ  

1. กิจกรรม  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

4.เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคณุค่าและศกัดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์ 

    

 

5.เคารพกฎระเบยีบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  

    

 

6.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
คร ู 

    

2. ความรู ้

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ้ความเข้าใจในองค์ความรู้
เรื่องวิชาชีพครู  ความรู้ทั่วไป และ
ความรู้ด้านวิชาชีพครูอย่าง
กว้างขวาง เป็นระบบ สามารถวิเคราะห์
และแก้ปัญหาได ้ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การฝึกปฏิบตัิ (Practice) 
4. กิจกรรม  

1. การสอบข้อเขียน/สอบย่อย 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม 
4. การประเมินการบ้าน 
5. การเข้าช้ันเรียน/การเข้าร่วมกจิกรรม 
6. การสอบกลางภาค 
7. การสอบปลายภาค  

 

2.ตระหนักรู้ในหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ  

1. กิจกรรม  1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม 
2. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

 

3.มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้
เฉพาะด้านในสาขาวิชาชีพครูอย่าง
ลึกซึ้ง  

1. การเรียนรู้ด้วยการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง (Learning to Construct)  

1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม 
2. การประเมินผลงาน/บทเรียนท่ีถอด
ประสบการณ์จากนักศึกษา  

 

4.มีความรู้และเห็นความส าคัญของการ
ใช้งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู  

    

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และกระบวนการคดิที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิชาชีพครู  

1. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-
directed learning)  

1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

 

2.สามารถสืบค้น ท าความเข้าใจ และ 1. การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ 1. การประเมินการบ้าน  
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

ประเมินข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค ์ 

(Independent study)  

 

3.สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณ
ในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรยีน
การสอนและการพัฒนาผู้เรียนโดย
ค านึงถึงความรู้ภาคทฤษฎ ีประสบการณ์
ภาคปฏิบตัิและผลกระทบจากการ
ตัดสิน  

1. กิจกรรม  1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.พัฒนาทักษะในการสร้างสมัพันธภาพ
ระหว่างผูเ้รียนกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้องอย่าง
เป็นกัลยาณมติร  

1. การระดมสมอง (Brain storming)  1. การสังเกตพฤติกรรม  

 

2.มีความเป็นผู้น าและผูต้ามในการ
ท างานเป็นทีม รวมทั้งมีส่วนช่วยและเอื้อ
ต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค ์ 

1. การระดมสมอง (Brain storming)  1. การสังเกตพฤติกรรม  

 

3.มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ในการ
วิเคราะหป์ัญหาได้อย่างเหมาะสมบน
พื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม  

    

 

4.มีความรับผิดชอบในการเรียนอย่าง
ต่อเนื่องพัฒนาตนเอง และวิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่องตลอดจนมีความรับผดิชอบ
ต่อส่วนรวม  

    

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมลู ข่าวสาร
ที่เป็นตัวเลขเชิงสถิต ิหรือทาง
คณิตศาสตร ์ภาษาพูด  ภาษาเขียน อันมี
ผลให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเดน็
ปัญหาได้อย่างชัดเจน  

1. กิจกรรม  1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

 

2.มีความสามารถในการสืบค้น
ข้อมูล การประมวลผล แปล

1. การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ 
(Independent study)  

1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

ความหมาย และการเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

 

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

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

6. ทักษะพิสัย 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกีย่วข้อง
กับการจัดการเรยีนรู ้การวัด
ประเมินผล การจัดการช้ันเรยีน การ
บันทึกและรายงานผล และการวิจยัใน
ช้ันเรียน  

1. กิจกรรม  1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

 

2.สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏบิัติการ
สอน บริหารจัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและ
รายงานผลการจดัการเรียนรู้และท าวิจัย
ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรยีนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  

1. กิจกรรม  1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

 

3.สามารถจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่
อบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย  

    

 

4.ตระหนักถึงคณุค่าของการน า
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกีย่วข้อง
กับการสอน การประเมินผล การจัดการ
ช้ันเรียน การบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู ้การวิจัยในช้ันเรยีนมาใช้
ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  

1. การอภิปราย  1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  
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หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/
ภาระงาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1  แนะน ารายละเอียด
ของรายวิชา  

1  2  1. การ
บรรยาย  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

  1. การ
สังเกต
พฤติกรรม  

2  หลักสตูรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2555 ที่
เกี่ยวกับทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์ 

1  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

  1. การ
สังเกต
พฤติกรรม  

3  การให้เหตผุลทาง
คณิตศาสตร ์  

1  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การใช้
สถานการณ์
จ าลอง 
(Simulation)  

- ซักถามความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับให้
เหตุผลทาง
คณิตศาสตร ์
- ร่วม
อภิปราย ความส าคญั
ของการให้เหตุผล 
-มอบหมายงาน
การศึกษาค้นคว้า
พร้อมท้ังสอดแทรก
ทักษะแห่งศตวรรษ
ที ่21  
  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสอบ
ปากเปล่า  

4  การแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และ
ยุทธวิธีแก้ปัญหา   

1  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การใช้
สถานการณ์
จ าลอง 
(Simulation)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสอบ
ปากเปล่า 
3. การสอบ
ทักษะ  

5  การสื่อสารทาง 1  2  1. การ - ซักถามความเข้าใจ 1. เอกสาร   1. การสอบ
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/
ภาระงาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

คณิตศาสตร ์ บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

เบื้องต้นเกี่ยวกับให้
เหตุผลทาง
คณิตศาสตร ์
- ร่วม
อภิปราย ความส าคญั
ของการให้เหตุผล 
-มอบหมายงาน
การศึกษาค้นคว้า
พร้อมท้ังสอดแทรก
ทักษะแห่งศตวรรษ
ที ่21  
  

ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสอบ
ปากเปล่า 
3. การสอบ
ทักษะ  

6  การเช่ือมโยง
ทางคณืตศาสตร ์ 

1  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสอน
แบบสัมมนา 
(Seminar)  

- ซักถามความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับให้
เหตุผลทาง
คณิตศาสตร ์
- ร่วม
อภิปราย ความส าคญั
ของการให้เหตุผล 
-มอบหมายงาน
การศึกษาค้นคว้า
พร้อมท้ังสอดแทรก
ทักษะแห่งศตวรรษ
ที ่21  
  

1. Power 
Point  

  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสอบ
ทักษะ  

7  การเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์(ต่อ)  

1  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การ
สังเกต
พฤติกรรม 
3. การสอบ
กลางภาค  

8  สอบกลางภาค  1  2          1. การสอบ
กลางภาค  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/
ภาระงาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

9  การคิดรเิริม่
สร้างสรรค ์ 

1  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

- ซักถามความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับให้
เหตุผลทาง
คณิตศาสตร ์
- ร่วม
อภิปราย ความส าคญั
ของการให้เหตุผล 
-มอบหมายงาน
การศึกษาค้นคว้า
พร้อมท้ังสอดแทรก
ทักษะแห่งศตวรรษ
ที ่21  
  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

  1. การ
สังเกต
พฤติกรรม  

10  การคิดรเิริม่
สร้างสรรค์(ต่อ)  

1  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

  1. การสอบ
ทักษะ  

11  การออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน  

1  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การ
สังเกต
พฤติกรรม  

12  การออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน (ต่อ)  

1  2  1. การ
บรรยาย  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การ
สังเกต
พฤติกรรม  

13  การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้น
ทักษะกระบวนการ

1  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/
ภาระงาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

ทางคณิตศาสตร ์ อภิปราย 
3. การสอน
โดยใช้การ
อุปนัย 
(Inductive) 
4. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
5. การแสดง
บทบาทสมมติ 
(Role 
Playing)  

2. Power 
Point  

2. การสอบ
ปากเปล่า 
3. การสอบ
ทักษะ  

14  การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้น
ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
(ต่อ)  

1  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การแสดง
บทบาทสมมติ 
(Role 
Playing)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสอบ
ปากเปล่า 
3. การสอบ
ทักษะ  

15  สอบปลายภาค  1  2          1. การสอบ
ปลายภาค  

 รวม 15.00 30.00      

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที ่ งานท่ีใช้ประเมินผลผูเ้รียน สัปดาห์ที่ประเมิน คะแนน สัดส่วนการประเมิน 

  รวม  100.00 

 

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
 

 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ สสวท. 
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2. เอกสารและข้อมลูส าคัญ 
 

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
 

 

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
 

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 
 

 
  

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

6. แผนการปรับปรุงรายวิชา ให้มีความทันสมัย 
 

1
0
/
1
0
 


