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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ครุศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1012204 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
(Morals and Ethics of Teaching Profession)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์
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อาจารย์ผู้สอน
ตอนเรียน A4 สาขาคณิตศาสตร์
อ.วันทนี อนุพันธ์
ตอนเรียน B4 สาขาคณิตศาสตร์
ผศ.ดร.วลีมาศ แซ่อึ้ง
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา
12 พฤศจิกายน 2558
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
20 พฤศจิกายน 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมาย ของรายวิชา
1) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เนื้อหาสาระ ถูกต้อง ครบถ้วนตามขอบข่ายที่กาหนดในคาอธิบายรายวิชา
2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
1) ปรับปรุงเนื้อหาจุดมุ่งหมายให้พัฒนา ก้าวหน้าอยู่เสมอ
2) ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและผู้เรียน
3) พัฒนาต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมแนวการจัดการการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
1012204 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
3(3-0-6)
(Morals and Ethics of Teaching Profession)
ศึกษาหลั ก ธรรมาภิบ าล และความซื่อสั ตย์สุ จริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิช าชี พ ครู
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากาหนด
Study good governance, honesty and integrity; moral and teachers’ professional
ethics as well as those indicated by the Teachers’ Council of Thailand.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ฝึกปฏิบัติ
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45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความต้องการ
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือ
รายกลุ่มผ่านช่องทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

-

90 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาโดย
ศึกษาค้นคว้าจากกรณีศึกษา
ตัวอย่างข่าว เหตุการณ์ โดยใช้
แหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ผู้สอน ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์หรือห้องเรียนออนไลน์ประจารายวิชา
- อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียนผ่านเว็บไซต์
ห้องเรียนออนไลน์ หรือช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) แสดงออกซึง่ พฤติกรรมด้านคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีความกล้าหาญทางจริยธรรม กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมด้วยความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก
4) มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
5) ให้ความเคารพและยึดถือในกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6) สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์โดยใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤติด้านคุณธรรม จริยธรรมของสังคมและ
วิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤติของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action Learning)
3) การใช้กรณีศึกษา (Case study)
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
2. ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู วิชาเอกคณิตศาสตร์ และการบูรณาการวิชาชีพครูกับ
วิชาเอกคณิตศาสตร์อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง และเป็นระบบ
2) มีความตระหนักรู้หลักการ และทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
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3) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ตระหนักถึง
ความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดการเรียนรู้ทางด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
4) มีความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสวน (Inquiry Method)
2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติขององค์ความรู้และทฤษฎี
4) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ใน
สถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
3) วัดและประเมินจากผลจากการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้ร่วมมือ
5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิด ค้น หาข้ อ เท็จ จริ ง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อ มูล สารสนเทศและแนวคิด จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัยเพื่อพัฒนางาน และ
พัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
2) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้ างสรรค์
โดยคานึงถึงความรู้ทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3) มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งมีการพัฒนา
ศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
4) มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่
เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอด
องค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี เกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม (ProblemBased Learning)
2) การทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3) การวิจั ย และพัฒ นานวัต กรรมอย่า งมีวิสั ยทั ศน์ (Research and Development และ Visionbased Learning)
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

|6

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)

1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี เกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทางวิชาการ วิ ชาชีพและ
ทางสังคม (Problem-Based Learning)
2) วัดและประเมินจากผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และผู้อื่นในการทางานและ
การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
3) มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4) มี ค วามไวในการรั บ รู้ แ ละเข้ า ใจความรู้ สึ ก ของผู้ เ รี ย นคณิ ต ศาสตร์ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา ตลอดจนบุคคลอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม เอาใจใส่ในการรับฟัง และ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) การเรียนแบบร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through action)
2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการนาเสนองานวิชาการ
3) การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ (Reflective Thinking)
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์
3) วัดและประเมินจากผลนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปราย ซักถาม
4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความไวในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและ
ภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
2) มีความสามารถในการใช้ ดุล ยพินิ จที่ดี ในการประมวลผล แปลความหมายและเลื อ กใช้ข้ อ มู ล
สารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
3) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนาเสนอด้วยรูปแบบที่
เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน
4) มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิ ดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านคณิตศาสตร์จากผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศสาหรับ
ผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
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5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การติดตามวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษา จากข่าวหรือแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย
2) การสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
5.3 กลยุทธ์ ก ารประเมิน ผลการเรี ยนรู้ ด้า นทักษะการวิเ คราะห์เ ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษา
2) วั ด และประเมิ น จากผลการสื บ ค้ น และน าเสนอรายงานประเด็ น ส าคั ญ ด้ า นการศึ ก ษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-Formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
2) มีความเชี่ย วชาญในการจั ดการเรียนรู้ค ณิต ศาสตร์ส าหรั บผู้ เรี ยนที่ ห ลากหลาย ทั้งผู้ เรียนที่ มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกคณิตศาสตร์อย่างบูรณาการ
6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field Based Learning Through Action)
3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
6.3 กลยุทธ์การประเมินการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

บทที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม
- ความหมายของคุณธรรม
จริยธรรม
- ความสาคัญของคุณธรรม
จริยธรรม

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ชมวิดีทัศน์ ที่เกี่ยวข้องกับครูที่ดีมี
คุณธรรม จริยธรรม
2. ศึกษา สืบค้น และทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ
ประเภทและองค์ประกอบของคุณธรรม

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

- ประเภทของคุณธรรม
จริยธรรม
- องค์ประกอบของ
คุณธรรม จริยธรรม

2

- แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับคุณธรรม จริยธรรม

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
จริยธรรมจากแหล่งข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนอเป็น
รายบุคคล / สรุปและอภิปรายผล
3. มอบหมายให้นักศึกษาเตรียมจัดทา
การวิจัยด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับครูที่ดีมี
คุณธรรม จริยธรรม
3. บทความ งานวิจัย กรณีศึกษา ข่าว
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับความหมาย
ความสาคัญ ประเภทและองค์ประกอบ
ของคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ศึกษา สืบค้น ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะของครู
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประโยชน์ของ
คุณธรรม จริยธรรม

ผู้สอน

อาจารย์
ผู้สอนประจา
ตอนเรียน

2. แบ่งกลุ่มร่วมกันสรุปและวิเคราะห์ทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะของครูผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม ประโยชน์ของคุณธรรม
จริยธรรมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาเสนอเป็น Mind Mapping
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. บทความ งานวิจัย กรณีศึกษา ข่าว
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะของครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ประโยชน์ของคุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

3

บทที่ 2 หลักธรรมสาหรับ
ครู
- ความสาคัญของศาสนา
และหลักธรรมคาสอนของ
ศาสนา
- หลักธรรมคาสอนตาม
หลักศาสนาต่าง ๆ

4

- การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมคาสอนของศาสนา
ต่าง ๆ

5

- หลักทศพิธราชธรรม
- หลักคาสอนและพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
ครู
- การน้อมนาหลักคาสอน
และพระบรมราโชวาท

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ศึกษา สืบค้นหลักธรรมคาสอน
ตามหลักศาสนาต่าง ๆ
2. แบ่งกลุ่มทาความเข้าใจสรุป
สาระสาคัญ ของหลักธรรมคาสอนตาม
หลักศาสนาต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ นาเสนอเป็น Mind
Mapping
3. อภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. บทความ งานวิจัย กรณีศึกษา ข่าว
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมคาสอน
ตามหลักศาสนาต่าง ๆ
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ศึกษา สืบค้น บทความ งานวิจัย
กรณีศึกษา ข่าวที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
จากแหล่งข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. วิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักธรรมให้
สอดคล้องกับความเป็นครูที่ดี และการ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
3. อภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. บทความ งานวิจัย กรณีศึกษา ข่าว
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
หลักธรรมให้สอดคล้องกับความเป็น
ครูที่ดี
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ศึกษา สืบค้นและทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักทศพิธราชธรรม
หลักคาสอนและพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาล
ที่ 9 แหล่งข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ผู้สอน
อาจารย์
ผู้สอนประจา
ตอนเรียน

อาจารย์
ผู้สอนประจา
ตอนเรียน

อาจารย์
ผู้สอนประจา
ตอนเรียน

| 10

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รัชกาลที่ 9 ไปสู่การปฏิบัติ

6

บทที่ 3 หลักธรรมาภิบาล
- ความหมายและ
ความสาคัญของหลัก
ธรรมาภิบาล
- องค์ประกอบของ
หลักธรรมาภิบาล

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

2. ชมวิดีทัศน์พระบรมราโชวาท และ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และสรุป
สาระสาคัญโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นรายบุคคล / สุ่มนาเสนอ
3. แบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ความสาคัญ
และแนวทางในการน้อมนาหลักคาสอน
และพระบรมราโชวาทฯ ไปสู่การปฏิบัติ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นาเสนอ
เป็น Mind Mapping
4. อภิปราย สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับ
การน้อมนาหลักธรรมคาสอนและ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ไปสู่การ
ปฏิบัติร่วมกัน
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. บทความ งานวิจัย กรณีศึกษา ข่าว
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับหลัก
ทศพิธราชธรรม หลักคาสอนและ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9
3. วิดีทัศน์พระบรมราโชวาท และ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อภิปรายสาระสาคัญโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้
2. ศึกษา สืบค้นและทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ชมวิดีทัศน์บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และสรุป
สาระสาคัญ
4. แบ่งกลุ่มร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและแนว

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

อาจารย์
ผู้สอนประจา
ตอนเรียน

| 11

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

7

- สภาพปัจจุบันและปัญหา
ที่เกิดในสถานศึกษา และการ
นาหลักธรรมาภิบาลไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ในโรงเรียน

3

8

บทที่ 4 ความซื่อสัตย์สุจริต
และการปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต
- ความหมายและ
ความสาคัญของความ
ซื่อสัตย์สุจริต
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของความซื่อสัตย์สุจริต
- การปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ทางการนาหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ นาเสนอเป็น Mind
Mapping
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรียนรู้
2. บทความ งานวิจัย กรณีศึกษา ข่าว
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล
3. วิดีทัศน์บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ศึกษากรณีศึกษา ประเด็นปัญหา
จากข่าว ประสบการณ์ สถานการณ์การ
บริหารงาน จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
2. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและ
การนาหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศนาเสนอ
3. อภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. กรณีศึกษา ประเด็นปัญหาจากข่าว
สถานการณ์การบริหารงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ศึกษา สืบค้นและทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต จากข่าว
หรือบทความ
2. ชมวิดีทัศน์ตัวอย่างของความซื่อสัตย์
และการปฏิบัติตนของผู้มีความซื่อสัตย์
สุจริต และสรุปสาระสาคัญ
3. แบ่งกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ลักษณะที่พึงประสงค์ของความซื่อสัตย์
สุจริตและการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
4. สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับความซื่อสัตย์
สุจริตและการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
5. มอบหมายให้นักศึกษาออกแบบ
กิจกรรมการพัฒนาตนเองด้านการ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ผู้สอน

อาจารย์
ผู้สอนประจา
ตอนเรียน

อาจารย์
ผู้สอนประจา
ตอนเรียน
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

9

- ค่านิยมเพื่อเสริมสร้างความ
ดีความซื่อสัตย์สุจริตสาหรับ
ครู
- ความหมายและ
ความสาคัญของค่านิยม
- ลักษณะที่สาคัญของ
ค่านิยม
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่านิยม
ของบุคคล
- ค่านิยม 12 ประการ
- การพัฒนาค่านิยมที่พึง
ประสงค์

3

10

- การนาเสนอผลการ
ดาเนินงานกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 12 ประการสาหรับ
คนไทย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
เสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. บทความ งานวิจัย กรณีศึกษา ข่าว
วิดีทัศน์ทเี่ กี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต
3. วิดีทัศน์ตัวอย่างของความซื่อสัตย์ฯ
และการปฏิบัติตนของผู้มีความซื่อสัตย์
สุจริต
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ศึกษา สืบค้นและทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญและ
ลักษณะที่สาคัญของค่านิยม
2. แบ่งกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่านิยมของบุคคล และ
ค่านิยม 12 ประการ
3. สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม
สาหรับครู
4. การจัดทากิจกรรมพัฒนาค่านิยมที่
พึงประสงค์ 12 ประการสาหรับเด็ก
เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. บทความ งานวิจัย กรณีศึกษา ข่าว
วิดีทัศน์เกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ
และลักษณะที่สาคัญของค่านิยม
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นาเสนอกิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาค่านิยมที่พึงประสงค์ 12 ประการ
สาหรับเด็กและเยาวชน
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 12 ประการ
สาหรับเด็กและเยาวชน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ผู้สอน

อาจารย์
ผู้สอนประจา
ตอนเรียน

อาจารย์
ผู้สอนประจา
ตอนเรียน
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

11

บทที่ 5 จรรยาบรรณของ
วิชาชีพที่คุรุสภากาหนด
- จรรยาบรรณวิชาชีพ
และมาตรฐานวิชาชีพครู

12

- บทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบด้านคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพของครู
- ความหมายของบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- บทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบด้านคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพของครู

13

- การนาเสนอข้อมูล
กรณีศึกษาครูต้นแบบ
ด้านครูดีมีคุณธรรม

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ศึกษา สืบค้นและทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพและ
มาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากาหนด
2. แบ่งกลุ่มร่วมกันอภิปรายและ
วิเคราะห์ตนเองตามกรอบจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่คุรุสภากาหนด
3. สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพที่คุรุสภากาหนด ด้วยผัง
ความคิดความเข้าใจ (Mapping)
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. บทความ งานวิจัย กรณีศึกษา ข่าว
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
และมาตรฐานวิชาชีพครูตามของคุรุสภา
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ศึกษา สืบค้น เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบ
2. ชมวิดีทัศน์บทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบของครูดี ผู้เป็นต้นแบบ
และสรุปสาระสาคัญ
3. แบ่งกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบด้าน
คุณธรรม จริยธรรมของครูและออกแบบ
บันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ครูดีมี
คุณธรรม
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. บทความ งานวิจัย กรณีศึกษา ข่าว
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และ
ความรับผิดชอบ
3. วิดีทัศน์บทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบของครูดีผู้เป็นต้นแบบ
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นาเสนอข้อมูลการสัมภาษณ์ครู
ต้นแบบหรือครูดีมีคุณธรรมด้วยสื่อ
นาเสนอประเภทมัลติมีเดีย

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ผู้สอน
อาจารย์
ผู้สอนประจา
ตอนเรียน

อาจารย์
ผู้สอนประจา
ตอนเรียน

อาจารย์
ผู้สอนประจา
ตอนเรียน
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

14

บทที่ 6 การพัฒนาตนเอง
ของครูวิชาชีพ
- การพัฒนาตนเองของครู
- แนวทางในการพัฒนา
ตนเอง
- การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
- การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม
- แนวทางในการส่งเสริม
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

3

15

- สรุป ทบทวนบทเรียน
นาเสนอการวิจัยด้านคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ข้อมูลการสัมภาษณ์ครูต้นแบบหรือ
ครูดีมีคุณธรรมด้วยสื่อนาเสนอประเภท
มัลติมีเดียที่ผู้เรียนนาเสนอ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ศึกษา สืบค้นเกี่ยวกับการพัฒนา
ตนเองในด้านต่าง ๆ ของครูวิชาชีพ
2. แบ่งกลุ่มร่วมกันอภิปรายและ
วิเคราะห์การพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ
ของครูวิชาชีพ สรุปผลอภิปรายและ
ร่วมกันกาหนดแนวทางในการพัฒนา
ตนเองของครูวิชาชีพ
3. ชมวิดีทัศน์ข่าว บทความ หรือ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม แบ่งกลุ่มร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับ การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. มอบหมายให้นักศึกษาสังเคราะห์
และสรุปการวิจัยด้านคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. บทความ งานวิจัย กรณีศึกษา
ข่าว วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ตนเองในด้านต่าง ๆ ของครูวิชาชีพและ
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นาเสนอการวิจัยด้านคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2. สรุป ทบทวนเนื้อหารายวิชา
พร้อมส่งงานที่มอบหมาย
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ผลการวิจัยด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ผู้สอน

อาจารย์
ผู้สอนประจา
ตอนเรียน

อาจารย์
ผู้สอนประจา
ตอนเรียน
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

16

1
กิจกรรมที่
2

3

ผู้สอน

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
- คะแนนเก็บระหว่างภาค
- คะแนนสอบปลายภาค
กิจกรรมที่

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผลการเรียนรู้
1.1: 1),2),3),4),5),6)
4.1: 1),2),3),4)
ผลการเรียนรู้
1.1: 1),2),3),4),5),6)
3.1: 2)
4.1: 1),2),3),4)
5.1: 1)
1.1: 1),2),3),4),5),6)
3.1: 2)
4.1: 1),2),3),4)
5.1: 1)

4

1.1: 1),2),3),4),5),6)
3.1: 2)
4.1: 1),2),3),4)
5.1: 1)

5

2.1: 1),2),3),4)

ร้อยละ 60
ร้อยละ 40
สัปดาห์ที่
ประเมิน
สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้น 1-15
เรียนและการมีส่วนร่วม
สัปดาห์ที่
วิธีการประเมิน
ประเมิน
งานที่มอบหมายในชั้นเรียน
1-15
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียน
วิธีการประเมิน

- กิจกรรมการพัฒนา
ตนเองด้านการเสริมสร้าง
และปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและความซื่อสัตย์
สุจริต
- กิจกรรมพัฒนาค่านิยมที่
พึงประสงค์ 12 ประการ
สาหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น
- สื่อนาเสนอประเภท
มัลติมีเดียข้อมูลการ
สัมภาษณ์ครูดีมีคุณธรรม
- กระบวนการและ
ผลการวิจัยด้านคุณธรรม
จริยธรรมฯ
สอบปลายภาค

สัดส่วนของ
การประเมินผล
ร้อยละ 10

6-10

ร้อยละ 20

11-15

ร้อยละ 20

16

ร้อยละ 40

3. การประเมิน
กิจกรรมที่ 1 สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน
กิจกรรมที่ 2 งานที่มอบหมายในชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียน
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการพัฒนาตนเองฯ และพัฒนาค่านิยมที่ พึงประสงค์ 12 ประการ
กิจกรรมที่ 4 สื่อนาเสนอประเภทมัลติมีเดีย (งานกลุ่ม) และการวิจัยด้านคุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

สัดส่วนของ
การประเมินผล
ร้อยละ 10

10 คะแนน
10 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)

กิจกรรมที่ 5 การสอบปลายภาค

40 คะแนน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการสอน (2558) วิชา คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545)
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วารสารวิชาการ คุณธรรมความดี ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน 2555

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินการเรียนรู้และผลงานของตนเองจากรายวิชาที่เรียน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
2) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
3) การประเมินจากผลลัพธ์การเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา
4) การประเมินจากผลงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยนาผลการประเมิน
จากข้อ 1 และข้อ 2 มาปรับปรุงรายวิชา ร่วมกันกาหนดกลยุทธ์ วิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
ตลอดจนสรุปปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาในรายวิ ช า โดยอาจารย์ ผู้ ส อนและ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) ผู้ ป ระสานงานรายวิ ช าจั ด ประชุ ม คณาจารย์ ผู้ ส อนก่ อ นเปิ ด ภาคเรี ย น เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การเรี ย น
การสอนเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม
2) นาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอน วิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน
ชั้นเรียน สื่อการสอนและผลการเรียนรู้ที่ได้รับ มาวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
3) พัฒนาสื่อการสอนเพื่อเป็นทรัพยากรร่วมในการจัดการเรียนการสอน
4) รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5) นาผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษาและทีมผู้สอนมาประกอบการปรับปรุงรายวิช าให้มี
ความทันสมัย
6) สรุปการดาเนินงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
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