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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
คณะครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1094603 เรขาคณิตสาหรับครูประถมศึกษา
Algebra for Elementary School Teachers

2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเอกเลือก

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ ดร.สินชัย จันทร์เสม
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
อาจารย์ ดร.สินชัย จันทร์เสม ตอนเรียน A 1

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 3

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ห้อง 11704 ศ. 13.00 – 16.00 น.

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
20 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาความรู้พื้นฐานทางเรขาคณิต
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรขาคณิตระบบยุคลิดและนอกระบบยุคลิด
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น และการแปลงเชิงเรขาคณิต
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านความรู้สึกเชิงปริภูมิ และเรขาคณิต
เบื้องต้น
5. เพือ่ ให้ผู้เรียนสามารถนานาความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเรขาคณิตในระดับ
ประถมศึกษาได้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
มีการปรับปรุงเนื้อเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในด้านการพัฒนาความคิดเชิง
เรขาคณิตเบื้องต้น เพื่อให้เหมาะสมกับการที่ผู้เรียนสามารถนาไปประยุกต์ในการสอนคณิตศาสตร์ใน
โรงเรียนได้อย่างทันสมัย และเหมาะสมกับบริบทในสังคมปัจจุบัน โดยมีการเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับ
การให้เหตุผลการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาการให้เหตุผลเชิงเรขาคณิตสาหรับนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาพัฒนาการของเรขาคณิต ระบบสัจพจน์ เรขาคณิตของยุคลิด การค้นพบเรขาคณิตนอก
แบบยุคลิด เรขาคณิตวิเคราะห์ การแปลงทางเรขาคณิต แนวทางการพัฒนาความรู้สึกเชิงปริภูมิ
ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเรขาคณิต
Study developmental geometry, axiomatic system, Euclidean geometry,
discovery of non-Euclidean geometry, analytic geometry, transformative geometry,
developmental concepts of spatial sense, and methods of developing teaching
techniques for geometry.

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย อภิปราย และ
ฝึกประสบการณ์ 45
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ไม่มี

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
ศึกษาด้วยตนเอง 90
ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
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1.1.1. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

o 1.1.2. มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.1.3. มีความกล้าหาญทางจริยธรรม กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมด้วยความเข้าใจ
ผู้อื่น และเข้าใจโลก
 1.1.4. มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี


o 1.1.5. ให้ความเคารพและยึดถือในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กร และสังคม
o 1.1.6. สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิง
สัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Diallectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดนเน้นที่การสืบค้นข้อมูล
การวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลอิเลคโทรนิคส์
1.2.2. การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning) ผู้เรียน
ค้นคว้า ศึกษาตัวอย่างจากสื่อออนไลน์ นาเสนอ และอภิปราย
1.2.3. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1. วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
1.3.2. วัดและประเมินผลจากกลุ่มเพื่อน
1.3.3 วัดและประเมินผลจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ


2.1.1. มีความรอบรู้ในด้านวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพครู วิชาเอกคณิตศาสตร์ และ การบูร
ณาการวิชาชีพครูกับวิชาเอกคณิตศาสตร์อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง และเป็นระบบ
2.1.2 มีความตระหนักรู้หลักการ และทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้ง
การบูรณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
 2.1.3. มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาคณิตศาสตร์อย่าง
ลึกซึ้งตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยต่อยอดความรู้ทางด้านการเรียนการสอนคณิ
ศาสตร์
2.1.4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1. การบรรยายและอภิปราย
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2.2.2. การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry
method)
2.2.3. การฝึกปฏิบัติ และนาเสนองานจากการศึกษาค้นคว้าและเตรียมการ
2.1.4. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์
ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
2.1.5. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1. วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
2.3.2. วัดและประเมินผลจากการนาเสนองานจากการศึกษาค้นคว้าและเตรียมการ
2.3.3. วัดและประเมินผลจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ
2.3.4. วัดและประเมินผลจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร
2.3.5. วัดและประเมินผลจากการทาแบบทดสอบ

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1. สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัย
เพื่อพัฒนางาน และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
3.1.2. สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ
o 3.1.3. มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์
รวมทั้งมีการพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
o 3.1.4. มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
และหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนา
ผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
3.2 วิธีการสอน
3.2.1. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม
(Problem-based learning)
3.2.2 การทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3.2.3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ (Research and Development
และVision-based learning)
3.2.4. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
3.3 วิธีการประเมินผล
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3.3.1. วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการวิชาชีพ และทางสังคม
3.3.2. วัดและประเมินผลจากผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3.3.3. วัดและประเมินผลจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3.3.4. วัดและประเมินผลจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร
3.3.5. วัดและประเมินผลจากการทาแบบทดสอบ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1. มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และผู้อื่นใน
การทางานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
O 4.1.2. มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์
 4.1.3. มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
O 4.1.4. มีความไวในการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา
ตลอดจนบุคคลอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม เอาใจใส่ในการรับฟัง และ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1. การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action)
4.2.2. การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการนาเสนองานวิชาการ
4.2.3. การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ (Reflective thinking)
4.2.4. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1. วัดและประเมินผลจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
4.3.2. วัดและประเมินผลจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์
4.3.3. วัดและประเมินผลจากผลนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปราย
ซักถาม
4.3.4. วัดและประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
4.3.5 วัดและประเมินผลจากการทาแบบทดสอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
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มคอ. 3
5.1.1. มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว
5.1.2. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
5.1.3. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และ
นาเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน
O 5.1.4. มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านคณิตศาสตร์
จากผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนา
เสนอข้อมูลสารสนเทศสาหรับผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1. การติดตามวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษาจากข่าวหรือ
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
5.2.2. การสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.2.3. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 วัดและประเมินผลจากผลการติดตามวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ
ด้านการศึกษา
5.3.2. วัดและประเมินผลจากผลการสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.3. วัดและประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5.3.4. วัดและประเมินผลจากการทาแบบทดสอบ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ใช้
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ผู้สอน

มคอ. 3
1

1.แนะนาและชี้แจงรายละเอียด
ของ รายวิชา
2.แนะนาความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเรขาคณิต

3

1.แนะนารายวิชา การวัดและ
ดร.สินชัย
ประเมินผลการเรียนรู้ แหล่งการ จันทร์เสม
เรียนรู้
2. ฝึกปฏิบัติ และ สืบค้นข้อมูลการ
เรขาคณิตเบื้องต้นระดับประถม
ศีกษา
3.การเขียนเชิงวิเคราะห์ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน
สื่อ- PPT, บทความ online และ
เอกสารประกอบการสอน

2

ความรู้พื้นฐานเรขาคณิต
เบื้องต้น
แนวทางการจัดการเรียนการ
สอน ในระดับประถมศึกษา

3

1.บรรยาย อภิ ป ราย และซั ก ถาม ดร.สินชัย
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
จันทร์เสม
2.ฝึกปฏิบัติ และนาเสนอผลงาน
3.ศึกษาค้นคว้าตัวอย่างการจัดการl
เรียนการสอน
สื่อ- PPT, บทความ online VDO
ตัวอย่างการสอนเรขาคณิต

3

พัฒนาการของเรขาคณิตแบบ
ยุคลิด และระบบสัจพจน์

3

4

พัฒนาการของเรขาคณิตแบบ
ยุคลิด และระบบสัจพจน์ (ต่อ)

3

5

พัฒนาการของเรขาคณิตนอก
ยุคลิด

3

1. ศึกษาค้นคว้า นาเสนอ อภิปราย
ประเด็นพัฒนาการของเรขาคณิต
2. ใช้ PBL ในคาถามเกี่ยวกับระบบ
สัจพจน์ของยุคลิด
สื่อ- PPT, บทความ online และ
เอกสารประกอบการสอน
1.บรรยาย อภิ ป ราย และซั ก ถาม
ประเด็ น การพิ สู จ น์ ใ นเรขาคณิ ต
ระบบยุคลิด
2. ใช้ PBL ในคาถามเกี่ยวกับข้อ
ผบกพร่องในการพิสูจน์ของยุคลิด
สื่อ- PPT, บทความ online และ
เอกสารประกอบการสอน
1. ศึกษาค้นคว้า นาเสนอ อภิปราย
ประเด็นพัฒ นาการของเรขาคณิต
นอกระบบยุคลิด
2. ใช้ PBL ในคาถามเกี่ยวกับ
พัฒนาการของเรขาคณิตนอกระบบ
ยุคลิด
9

ดร.สินชัย
จันทร์เสม

ดร.สินชัย
จันทร์เสม

ดร.สินชัย
จันทร์เสม

มคอ. 3
สื่อ- PPT, บทความ online และ
เอกสารประกอบการสอน
6

พัฒนาการของเรขาคณิตนอก
ยุคลิด (ต่อ)

3

7

ทบทวนก่อนการสอบกลาง
และแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาการ
สอนเพื่อพัฒนาการให้เหตุผล
เชิงเรขาคณิตในระดับ
ประถมศึกษา

3

8

สอบกลางภาคเรียน

3

9

เรขาคณิตวิเคราะห์

3

10

เรขาคณิตวิเคราะห์ (ต่อ)

3

1 อภิปราย เรขานอกระบบยุคลิ ด
ในระบบต่าง ๆ
2. น าเสนอและอภิ ป รายความ
แตกต่าง ของเรขานอกระบบยุคลิด
ชนิดต่าง ๆ
สื่อ- PPT, บทความ online และ
เอกสารประกอบการสอน
1.บรรยาย อภิ ป ราย และซั ก ถาม
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
2.ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3.แนะน าประเด็ น หรื อ จุ ด เน้ น ที่
สาคั ญ ในการสอบ และชี้ แ จง
กฎระเบี ย บเบื้ อ งต้ น และข้ อ ควร
ระวังในการสอบ
สื่อ- PTT
นักศึกษาทาแบบทดสอบ

ดร.สินชัย
จันทร์เสม

1. สืบค้นข้อมูลความรู้พื้นฐานด้าน
เรขาคณิตวิเคราะห์ และพัฒนาการ
ของเรขาคณิตวิเคราะห์
2. นาสนอ และ การอภิปราย
สื่อ- PPT, บทความ online และ
เอกสารประกอบการสอน
1.อภิปรายความเกี่ยวข้อ งกันของ
พี ช คณิ ต และเรขาคณิ ต การใช้
สมการ อสมการ ในการกาหนดเส้น
หรือรูปอื่น ๆ ในเรขาคณิต
2. รวบรวมข้ อ มู ล และน าเสนอ
สมการ หรือ อสมการในการสร้า ง
รูปเรขาคณิต
สื่อ- PPT, บทความ online และ
เอกสารประกอบการสอน

ดร.สินชัย
จันทร์เสม
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ดร.สินชัย
จันทร์เสม

ดร.สินชัย
จันทร์เสม

ดร.สินชัย
จันทร์เสม

มคอ. 3
11

12

เรขาคณิตการแปลง

3

เรขาคณิตการแปลง (ต่อ)

3

13

การพัฒนาความรู้สึกเชิงปริภูมิ

3

14

การพัฒนาความรู้สึกเชิงปริภูมิ
(ต่อ) และการสอนเพื่อพัฒนา
ความรู้สึกเชิงปริภูมิ

3

15

การสอนเรขาคณิตในระดับ
ประถมศึกษา และทบทวนก่อน
การสอบปลายภาค

3

1.บรรยาย อภิ ป ราย ความหมาย ดร.สินชัย
ของเรขาคณิตการแปลง และการ จันทร์เสม
แปลงชนิดต่าง ๆ
2. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและ.ฝึก
ปฏิบัติ การใช้ โปรแกรมส าเร็จรู ป
ในการแปลงชนิดต่าง ๆ
สื่อ- PPT, บทความ online และ
เอกสารประกอบการสอน
โปรแกรมสาเร็จรูป
1. นาเสนอการแปลงรูปเรขาคณิต
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
2.อภิปรายการแปลงเชิงเรขาคณิต
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สื่อ- PPT, บทความ online และ
เอกสารประกอบการสอน
โปรแกรมสาเร็จรูป
1. อ ภิ ป รา ย ค ว า ม ห มา ย ข อ ง
ความรู้สึกเชิงปริภูมิ
2.ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก
แบบทดสอบการวัดความรู้สึ กเชิ ง
ปริถูมิ และนาเสนอ
สื่อ- PPT, บทความ online และ
เอกสารประกอบการสอน
แบบทดสอบ online
1. อภิ ป รายแนวทางการพั ฒ นา
นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาด้ า น
ความรู้สึกเชิงปริภูมิ
2. สื บ ค้ น ข้ อ มู ล การจั ด กิ จ กรรม
การสอนส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ใ น ก า ร พั ฒ น า
ความรู้สึกเชิงปริภูมิ และนาเสนอ
สื่อ- PPT, บทความ online และ
VDO การสอนพัฒนาความรู้สึดเชิง
ปริภูมิ
1. นัก ศึก ษานาเสนอตัว อย่ างการ
ส อ น เ ร ข า ค ณิ ต ใ น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา
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ดร.สินชัย
จันทร์เสม

ดร.สินชัย
จันทร์เสม

ดร.สินชัย
จันทร์เสม

ดร.สินชัย
จันทร์เสม

มคอ. 3
2. อภิปราย ประเด็นสาคัญในการ
สอนเรขาคณิตในระดับ
ประถมศึกษา
3. แนะน าประเด็ น หรื อ จุ ด เน้ น ที่
สาคั ญ ในการสอบ และชี้ แ จง
กฎระเบี ย บเบื้ อ งต้ น และข้ อ ควร
ระวังในการสอบ
สื่อ - PPT
16

สอบปลายภาค

3

นักศึกษาทาแบบทดสอบ

ดร.สินชัย
จันทร์เสม

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

ข้อ 2.1.1 - 2.1.4 ทดสอบกลางภาค
ข้อ 3.1.1 - 3.1.2

ข้อ 2.1.1 - 2.1.4 ทดสอบปลายภาค
ข้อ 3.1.1 - 3.1.2
ข้อ 3.1.4 และข้อ
5.1.1
ข้อ 1.1.1
ข้อ 1.1.3 - 1.1.4
ข้อ 2.1.1 - 2.1.4
ข้อ 3.1.1 - 3.1.4
ข้อ 4.1.1
ข้อ 5.1.1 และ
5.1.3

-การเข้าชั้นเรียน การ
เข้าเรียนสม่าเสมอและ
ตรงต่อเวลา และการ
แต่งกายที่เรียบร้อย
ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
-พฤติกรรมการเรียน
การมีส่วนร่วมในการ
เรียนอภิปราย และ
แสดงความคิดเห็น

สัดส่วน
ของการ
วิธีการทวนสอบ
ประเมินผล
8
20
ผู้สอน และนักศึกษา
เฉลยข้อสอบ อภิปราย
ประเด็นคาตอบ และ
ความยากง่ายของ
ข้อสอบ
16
40
การทวนสอบโดย
คณะกรรมการหลักสูตร
ด้านความเหมาะสม
ของข้อสอบ และผล
การสอบ
ตลอดภาค
20
เรียน
สัปดาห์ที่
ประเมิน
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ข้อ 1.1.3
ข้อ 2.1.1 - 2.1.4
ข้อ 3.1.1 - 3.1.4
ข้อ 4.1.1 - 4.1.4
ข้อ 5.1.1 - 5.1.3

-การส่งงานจาก
การศึกษาค้นคว้าตรง
ตามกาหนดเวลานัด
หมาย
การตรวจผลงานกลุ่ม
และการพิจารณาทักษะ
การนาเสนอผลงานจาก
การศึกษาค้นคว้างานที่
ผู้สอนมอบหมาย

15

20

ผู้สอน และนักศึกษา
อภิปรายประเด็นการ
ให้คะแนน ความเหมะ
สมและความถูกต้อง
ของเนื้อหาการนาเสนอ

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์คะแนน
90 คะแนนขึ้นไป
85 - 89 คะแนน
75 - 84 คะแนน
70 -74 คะแนน
60 - 69 คะแนน
55 - 59 คะแนน
50 - 54 คะแนน
น้อยกว่า 50 คะแนน
การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawal)
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)

13

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา เรขาคณิตสาหรับครูระดับประถมศึกษา เรียบเรียงโดย
ดร.สินชัย จันทร์เสม

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
2.1 หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช2551 ซึ่งจัดทาโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
2.2 ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด.
2.3 สินชัย จันทร์เสม (2549). สารานุกรมคณิตศาสตร์ ม.ต้นใ กรุงเทฯ: พ.ศ. พัฒนา. 188
หน้า.
2.4 เว็บไซต์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
http://primarymath.ipst.ac.th/
2.5 เว็บไซต์สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Council of
Teachers of Mathematics หรือ NCTM) http://www.nctm.org

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 ฐานข้อมูลแนะนา TDC (ThaiLIS) ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3.2 เว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.obec.go.th
3.3 เว็บไซต์สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา http://www.onec.go.th
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การรจัดกิจกรรม
ในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่
ได้รับและเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย และ โดยการเขียนบรรยาย
1.2 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 คณะกรรมการประจาหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา โดยนาผล
การเรียนของนักศึกษามาพิจารณา แล้วคณะกรรมการฯ แสดงความคิดเห็น

3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 ดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
3.2 ปรับปรุงโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทาหน้าที่ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
4.1 สุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดบและระดับคะแนน
ของรายวิชา
4.2 มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้อง ชัดเจนของข้อสอบกลางภาคและ
ปลายภาค
4.3 มีแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
ประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของรายวิชาที่กาหนดไว้ หลังจากเรียนวิชานี้แล้ว

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
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5.2 อาจารย์ผู้สอน สรุปผลการดาเนิน งานการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
และนาเสนอแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง และ เพิ่มเติม โดยเขียนรายละเอียดไว้ใน มคอ. 5
5.3 อาจารย์ผู้สอน ประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนและนาข้อคิดเห็น / การ
ประเมินจากนักศึกษามาเป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า
พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
5.4 อาจารย์ผู้สอน ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษา ผลการสอบ ข้อคิดเห็นของอาจารย์ผู้ร่วมสอน นามาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษาหน้า
5.5 อาจารย์ผู้สอน นาผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ผลการประเมิน
การสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดย
นาเสนอแนวทางในการปรับปรุงต่อคณะกรรมการประจาหลักสูตร เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็น
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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