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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4093703 การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์
Mathematics Curriculum Development

2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3.2 วิชาเอก

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์วราภรณ์ วัฒนเขจร
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน อาจารย์วราภรณ์ วัฒนเขจร ตอนเรียน A4

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 3

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

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

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ห้อง 244

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง กระบวนการพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ใน
สถานศึกษาได้
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายปัญหาและแนวโน้มของการพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ใน
ปัจจุบันและอดีตได้
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับสาระและมาตฐานของหลักสูตรคณิตศาสตร์ได้
4. เพือ่ ให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ อภิปราย บทริบททางสังคมที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
คณิตศาสตร์ได้
5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประเมินหลักสูตรคณิตศาสตร์และออกแบบหน่วยการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ได้
6.เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้จากจิตวิทยาและการวิจัยคณิตศาสตรศึกษามาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรคณิตศาสตร์ได้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ซึ่งมีเนื้อหาที่ผู้เขียนได้สืบค้นและยก
มาจาก ตารา วรรณกรรมมากมายที่น่าสนใจและเป็นที่ยอมรับในวงการการศึกษา ซึ่งช่วยเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความเป็นครูคณิตศาสตร์แบบมืออาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ
สาระสาคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2556 ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีการประเมินผลพัฒนาการการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการจัดการเรียนรู้ หรือเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา”และในการปรับปรุงรายวิชานี้ยังคงต้องให้
สอดคล้องกับ TQF บริบทของสังคมปัจจุบันและบัณฑิตที่พึงประสงค์

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1.คาอธิบายรายวิชา
การศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายถึงบริบททางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จิตวิทยาในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การวิจัยเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรอิงมาตฐาน สาระและมาตฐานของหลักสูตร
คณิตศาสตร์ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มของการ
พัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตร และการออกแบบหน่วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Study, analyse and discuss on the social context that affect the development of
the mathematics curriculum and teaching study psychology of learning mathematics
research and curriculum development and teaching mathematics. Also study curriculum
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standards, content and standard of mathematics curriculum, Curriculum development
process, Curriculum development in schools, Problems and Prospects of the curriculum
development, Assessment, and Mathematical learning unit designing.

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
ไม่มี

สอนเสริม

45 ชั่วโมงต่อภาคเรียน สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
หรือตามความเห็นชอบ
ของผู้สอน

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาคเรียน

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
ผู้สอน
ตอนเรียน
เวลาเรียน
เวลาที่นักศึกษาเข้าพบได้
อ.วราภรณ์ วัฒนเขจร
A4
วันศุกร์ 13.00-17.00 น. วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น.
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถติดต่อหรือขอคาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการได้ทาง
Email : wwattana89@gmail.com

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 1.1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
 1.1.3 มีความกล้าหาญทางจริยธรรม กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมด้วยความเข้าใจ
ผู้อื่น และเข้าใจโลก
1.1.4 มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
1.1.5 ให้ความเคารพและยึดถือในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
1.1.6 สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิง
สัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Diallectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
4
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1.2.2 การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning)
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
1.3.2 วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อนโดยใช้แบบสัมภาษณ์
1.3.3 วัดและประเมินจากแบบบันทึกการมาเรียนรายบุคคล
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรอบรู้ในด้านวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพครู วิชาเอกคณิตศาสตร์ และการบูร
ณาการวิชาชีพครูกับวิชาเอกคณิตศาสตร์อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง และเป็นระบบ
2.1.2 มีความตระหนักรู้หลักการ และทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้ง
การบูรณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.1.3 มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาคณิตศาสตร์อย่าง
ลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยต่อยอดความรู้ทางด้านการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์
2.1.4 มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระทาเอง( Active learning) ในการแสวงหา
ความรู้จาการมอบหมายงานในหัวข้อตามบทเรียนต่างๆหรือใบกิจกรรม
2.2.2 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative learning) ในการทางานในกลุ่ม
2.2.3 การเรียนรู้แบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem base learning) ในการค้นคว้าหา
ความรู้ความจริงจากหัวข้อในบทเรียนต่างๆ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากแบบประเมินการอภิปรายกลุ่ม แบบประเมินชิ้นงานรายบุคคล
2.3.2 ประเมินจากแบบประเมินพฤติกรรมรายกลุ่ม
2.3.3 ประเมินจากสมุดจดบันทึกการเรียนรู้รายบุคคล
2.2.4 ประเมินจากใบกิจกรรม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทา
การวิจัย เพื่อพัฒนางาน และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
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3.1.2 สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจาก
การตัดสินใจ
 3.1.3 มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์
รวมทั้งมีการพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมี
นวัตกรรม
 3.1.4 มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
และหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการ
พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างมี
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem base learning) โดยตั้งโจทย์ปัญหาที่
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในยุคต่างๆและหาทางแก้ปัญหาและนาเสนอวิธีการคิดในแนวทางของ
ตนเองและของเพื่อน
3.2.2 เรียนรู้แบบให้เขาลงมือทาเอง( Active learning)ในสถานการณ์ที่กาหนดให้ที่
หลากหลาย
3.3.3 การเรียนรู้มุ่งผลลัพธ์( Outcome base Education) ที่เป็น Activity base
learning
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 วัดและประเมินคาตอบของผู้เรียนจากจากสมุดจดบันทึกการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง
3.3.2 ประเมินผลจากแบบทดสอบย่อยท้ายชั่วโมงที่ครูกาหนดขึ้นมา
3.3.3 ใบกิจกรรมการวัดผลประเมินผลของเครื่องมือชนิดต่างๆ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และผู้อื่นใน
การทางานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 4.1.2 มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้
อย่างสร้างสรรค์
4.1.3 มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.1.4 มีความไวในการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตลอดจนบุคคลอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และสังคม เอาใจใส่ในการ รับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความ
รับผิดชอบ
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4.2 วิธีการสอน
4.2.1 แบบร่วมมือ(Co-operative learning) ที่มีกระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้การทางาน
ร่วมกัน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 วัดและประเมินจากผลจากการสังเกตโดยใช้แบบสังเกตในการทางานร่วมกัน
4.3.2 วัดและประเมินจากผลนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็น
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
5.1.2 มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย
และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
5.1.3 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และ
นาเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน
5.1.4 มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้าน
คณิตศาสตร์ จากผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจใน
การเลือกใช้ และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศสาหรับผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 แบบกลุ่ม(Co-operative learning)ผู้เรียนได้นาเสนอและอภิปราย
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 วัดและประเมินจากการอภิปรายโดยมีแบบวัดการนาเสนอการอภิปราย
6. ทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง
รูปแบบ ที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็น
ทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.1.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย
ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.1.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกคณิตศาสตร์อย่างบูรณาการ
6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
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ให้ผู้เรียนวิเคราะห์และอภิปรายถึงประเด็นสาคัญในบทเรียนเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการจัด
เรียนรู้ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
การวิเคราะห์ประเด็นจากการติดตามผลจากการจัดการเรียนรู้

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

2

3

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
ความเป็นมาของการ
3
ให้นักศึกษาอ่านและอธิบาย ความ
พัฒนาหลักสูตร
เป็นมาของพัฒนาการหลักสูตร
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์และศึกษาสาระของ
และทฤษฎีหลักสูตร
หลักสูตรคณิตศาสตร์ ปี 2551
สาระและหลักสูตร
วิธีสอน
คณิตศาสตร์ปีพ.ศ.
1.การเรียนแบบร่วมมือ
2551
2.การเรียนแบบ Problem base
learning
สื่อการสอน
1.เอกสารประกอบการสอน
2..ใบงาน 1.1
3. power point ตอนที่ 1
ประเมินหลักสูตร
3
ให้นักศึกษาใช้เกณฑ์ในการประเมิน
คณิตศาสตร์ของ
หลั ก สู ต รคณิ ตศาสตร์ ร ะดั บ ขั้ น
การศึกษาระดับขั้น
พื้นฐานและร่วมกันอภิปรายเป็นราย
พื้นฐานปีพ.ศ.2551
กลุ่ม
วิธีสอน
1.การเรียนแบบร่วมมือ
2.การเรียนแบบกระบวนการกลุ่ม
สื่อการสอน
1.เอกสารประกอบการสอน
2..ใบงาน 1.2
3. power point ตอนที่ 2
กระบวนการพัฒนา
3
ให้นักศึกษาทาความเข้าใจเอกสาร
หลักสูตรคณิตศาสตร์
ประกอบกาเรียนและสรุปโครงสร้าง
หัวข้อ/รายละเอียด

8

ผู้สอน
อ.วราภรณ์
วัฒนเขจร

อ.วราภรณ์
วัฒนเขจร

อ.วราภรณ์
วัฒนเขจร

มคอ. 3
ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับ
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา

4

จิตวิทยากับการ
พัฒนาหลักสูตร
คณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา

3

5

จิตวิทยากับการ
พัฒนาหลักสูตร
คณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา

3

6

ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษา

3

ของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและ
อภิปรายหน้าชั้นให้เพื่อนได้เรียนรู้
ร่วมกัน
วิธีสอน
1.การเรี ย นแบบ การเรี ย นรู้ แ บบ
thinking base learning
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2..ใบกิจกรรม 1.3
3. power point ตอนที่ 3
ให้นักศึกษาอ่านเอกสาร
ประกอบการสอนและใช้ทฤษฎีทาง
จิตวิทยามาพัฒนาหลักสูตรระดัประ
ถมศึกษา
วิธีสอน
1. การเรี ย นแบบการเรี ย นรู้ แ บบ
thinking base learning
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2..ใบกิจกรรม1.4
3. power point ตอนที่ 4
ให้นักศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรและใช้
หลักสูตรในการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา
วิธีสอน
1.การเรี ย นแบบการเรี ย นรู้ แ บบ
thinking base learning
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
2..ใบกิจกรรม 1.5
3. power point สรุปตอนที่ 5
ให้นักศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรและใช้
หลักสูตรในการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา
วิธีสอน
9

อ.วราภรณ์
วัฒนเขจร

อ.วราภรณ์
วัฒนเขจร

อ.วราภรณ์
วัฒนเขจร

มคอ. 3

7

ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษา

8
9

สอบกลางภาค
การวิจัยทางคณิต
ศาสตรศึกษาใน
ประเทศไทยกับการ
พัฒนาหลักสูตร
คณิตศาสตร์

10

การวิจัยทางคณิต
ศาสตรศึกษาใน
ต่างประเทศกับการ
พัฒนาหลักสูตร
คณิตศาสตร์

3

3

3

1.การเรี ย นแบบการเรี ย นรู้ แ บบ
thinking base learning
สื่อการสอน
1.ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน
2.ใบกิจกรรม 1.6
3. power point สรุปตอนที่ 6
ให้นักศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรและใช้
หลักสูตรในการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา
วิธีสอน
1.การเรี ย นแบบการเรี ย นรู้ แ บบ
thinking base learning
สื่อการสอน
1.ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน
2.ใบกิจกรรม 1.7
3. power point สรุปตอนที่ 7
นักศึกษาทาข้อสอบกลางภาค
ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลงานวิจัยไทย
ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตรศึกษาและ
ให้นักศึกษาวิเคราะห์ แล้วนามา
พัฒนาหลักสูตรเป็น
วิธีสอน
1.การเรี ย นรู้ แ บบ Inquiry-Based
Learning
สื่อการสอน
1.ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน
2.ใบกิจกรรม 1.8
3. power point สรุปตอนที่ 8
ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลงานวิจัย
ต่างประเทศและให้วิเคราะห์ เพื่อนา
ความรู้มาพัฒนาหลักสูตร
คณิตศาสตร์
วิธีสอน
1.ก าร เรี ย น รู้ แ บ บ Technology
base learning
10

อ.วราภรณ์
วัฒนเขจร

อ.วราภรณ์
วัฒนเขจร

อ.วราภรณ์
วัฒนเขจร

มคอ. 3

11

ปัญหาและแนวโน้ม
ของการพัฒนา
หลักสูตรคณิตศาสตร์
ในยุคเริ่มต้น

3

12-13

ปัญหาและแนวโน้ม
ของการพัฒนา
หลักสูตรคณิตศาสตร์
ในยุคศตวรรษที่ 21

3

14

บริบททางสังคมของ
นานาชาติที่มี
ผลกระทบต่อ
หลักสูตรคณิตศาสตร์

3

สื่อการสอน
1.ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน
2.ใบกิจกรรม 1.10
3. power point สรุปตอนที่ 10
ให้ น ศ .อ่ าน เอ ก ส ารก ารเรี ย น ที่
เกี่ยวกับปัญหาและแนวโน้มของการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รคณิ ต ศาสตร์ และ
อภิปรายร่วมกัน
วิธีสอน
1.การเรี ย นรู้ แ บบ Problem base
learning
2. การเรี ย นรู้ แ บบ thinking base
learning
สื่อการสอน
1.เอกสารประกอบการเรียน
2.ใบกิจกรรม 1.11
ให้นศ.วิเคราะห์ข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัญหาที่อาจารย์กาหนด
มาให้และสามารถร่วมคิดร่วม
อภิปรายในแนวทางพัฒนาหลักสูตร
ในศตวรรษที่ 21
วิธีสอน
1. การเรียนรู้แบบ Problem base
learning
2. การเรียนรู้แบบ thinking base
learning
สื่อการสอน
1.ใบกิจกรรม 1.12
ให้นักศึกษาไปสืบค้นข้อมูลจากหลาย
แหล่งหรือข่าวในต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตรศึกษาและ
อภิปรายบริบททางสังคมนานาชาติที่
มีผลกระทบต่อหลักสูตรคณิตศาสตร์
วิธีสอน
1.การเรียนรู้.แบบ Technology
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อ.วราภรณ์
วัฒนเขจร

อ.วราภรณ์
วัฒนเขจร

อ.วราภรณ์
วัฒนเขจร

มคอ. 3

15

16

บริบททางสังคมไทย
ในปัจจุบันที่มี
ผลกระทบต่อ
หลักสูตรคณิตศาสตร์

3

base learning
2. การเรียนรู้แบบ thinking base
learning
สื่อการสอน
1..ใบกิจกรรม 1.13
ให้นักศึกษาไปสืบค้นข้อมูลจากหลาย อ.วราภรณ์
แหล่งหรือข่าวทางการศึกษาที่
วัฒนเขจร
เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตรศึกษาใน
ปัจจุบันและให้อภิปรายผลกระทบ
จากบริบททางสังคมร่วมกัน
วิธีสอน
1. .การเรียนรู้.แบบ Technology
base learning
2. การเรี ย นรู้ แ บบ thinking base
learning
สื่อการสอน
1..ใบกิจกรรม 1.14
นักศึกษาสอบปลายภาค

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
ข้อ 2.1.1 - 2.1.4
ข้อ 3.1.1 – 3.1.2
ข้อ 3.1.4
ข้อ 1.1.1 – 1.1.4
ข้อ 2.1.1 – 2.1.4
ข้อ 3.1.1 – 3.1.4
ข้อ 4.1.1 – 4.1.3
ข้อ 5.1.1 และ 5.1.3

วิธีการประเมิน
การอภิปรายหัวข้อพิเศษ

สัปดาห์ที
ประเมิน
11,13 และ 15

- การทาแบบทดสอบกลางภาค(บทที่ 1,2,3,4)
8
- การทาแบบทดสอบปลายภาคเรียน(บทที่ 6,7,8)
16
- การเข้าชั้นเรียน(15 ครั้ง) การเข้าเรียนสม่าเสมอและ ตลอดภาคเรียน
ตรงต่ อ เวลา(13.00-17.00) และการแต่ ง กายที่
เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
- พฤติ ก รรมการเรี ย น การมี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย น
อภิ ป รายกลุ่ ม รายบุ ค คลโดยใช้ เกณฑ์ ก ารน าเสนอ
ที่ ม าตฐาน ที่ มี ก ารประเมิ น ทั้ ง จากนั ก ศึ ก ษาและ
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สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
30%
20%
30%
10%

มคอ. 3
ผลการเรียนรู้

ข้อ 1.1.1
2.1.1 – 2.1.4
ข้อ 3.1.1 – 3.1.4
ข้อ 4.1.1
ข้อ 5.1.3

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที
ประเมิน

อาจารย์ ต ามเกณฑ์ ป ระเมิ น และมี ก ารเสนอความ
คิดเห็นจากการเรียนรู้ทันที
- การส่ ง งานจากการศึ ก ษ าค้ น คว้ า ให้ ตรงตาม
กาหนดเวลานัดหมาย (ในคาบเรียนที่นาเสนอ)
-การทดสอบท้ายบท กลางภาค ปลายภาค ที่มีความ
สารวม ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา
การตรวจผลงานรายกลุ่ม บุคคล การทาใบงาน ใบ
กิ จ กรรม และจะมี ก ารพิ จ ารณาทั ก ษะการน าเสนอ
ผลงานจากการศึกษาค้นคว้างานที่ผู้ ส อนมอบหมาย
โดยใช้เกณฑ์การนาเสนอที่มาตฐาน
ที่มีการประเมินทั้งจากนักศึกษาและอาจารย์
-นาผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการเรียนการ
เรียนการสอน
รวม

3. การประเมินผลการศึกษา
การให้ระดับคะแนน คิดผลรวมของคะแนนดิบ แล้วให้เกรด
เกณฑ์คะแนน
ตั้งแต่ 90 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 85 คะแนน แต่น้อยกว่า 90 คะแนน
ตั้งแต่ 75 คะแนน แต่น้อยกว่า 85 คะแนน
ตั้งแต่ 70 คะแนน แต่น้อยกว่า 75 คะแนน
ตั้งแต่ 60 คะแนน แต่น้อยกว่า 70 คะแนน
ตั้งแต่ 55 คะแนน แต่น้อยกว่า 60 คะแนน
ตั้งแต่ 50 คะแนน แต่น้อยกว่า 55 คะแนน
น้อยกว่า 50 คะแนน
การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawal)
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
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เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล

10%

100%

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ตาราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการเรียนการพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ รหัสวิชา สาหรับนักศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เรียบเรียงโดย
อ.วราภรณ์ วัฒนเขจร อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1.รศ.ศศิธร แม้นสงวน (2555) หลักการวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตร
และการสอน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
2.ดร.ฉวีวรรณ เศวตมาลย์ การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
3. ชวลิต ชูกาแพง การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร แนวคิดและกระบวนการ สานักพิมพ์ศูนย์
หนังสือจุฬา

3.เอกสารและข้อมูลแนะนา
นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม
3.1 ฐานข้อมูลแนะนา ฐานข้อมูลออนไลน์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (http://arit.dusit.ac.th/main/?page_id=41)
3.1.1 E- journal วารสารอิเล็กทรอนิกส์
3.1.2 TDC (ThaiLIS) เอกสารงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3.1.3 E-Book library หนังสืออิเล็คทรอนิกที่เกี่ยวข้อง
3.1.4 H.W.Wilson (EBSCO) วารสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางคณิตศาสตรศึกษา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สอนและนักศึกษาในชั้นเรียน
2) การประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาในสัปดาห์สุดท้าย
3) แบบประเมินผู้สอนรายวิชา

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา
2) ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการทดสอบ จากแบบฝึกหัดในสมุดจดของนักศึกษา
3) การสังเกตจากการตอบคาถามของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
1) การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาและมีจดบันทึกจากการสังเกต
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มคอ. 3
2) การวิเคราะห์ผลคะแนนจากการวัดผลสัมฤทธิ์ แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละ
บทเรียน
3) อาจารย์ผู้สอนจัดประชุมเพื่อพัฒนารายวิชา

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทาหน้าที่ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
- สุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของ
รายวิชา
- มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้อง ชัดเจนของข้อสอบกลางภาคและ/หรือ
ปลายภาค ข้อสอบภาคปฏิบัติ
- มีแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่
กาหนดไว้ หลังจากเรียนวิชานี้แล้ว
- ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบความรู้นักศึกษาอย่างสม่าเสมอ โดยการ
สอบถามและให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียน

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ได้แก่ การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
(ในแต่ละภาคการศึกษา จะมีการนาผลการประเมินการสอน (มคอ.5) มาพิจารณาปรับปรุงแนว
ทางการสอนในภาคการศึกษาต่อไป)
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สรุปผลการดาเนนิ งานการจัดการเรียนการสอน
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และนาเสนอแนวทางการแก้ไข / ปรับปรุง /เพิ่มเติมต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ ข้อคิดเห็นของอาจารย์ผู้ร่วมสอน นามาปรับปรุง
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า ทั้งนี้ได้มีการนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร
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