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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4094701 นวัตกรรมการพัฒนาครูคณิตศาสตร์
(Innovation of Mathematics Teacher’s Professional Development)

2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอกบังคับ

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน
กลุ่มเรียน A4 เวลาเรียน วันจันทร์ เวลา 11.30 – 14.30 น.
ห้อง 252

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 4

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

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

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
11 กรกฎาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการวิเคราะห์ และอภิปรายถึง สภาพและ
ปัญหาของการพัฒนาครูคณิตศาสตร์
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2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และรูปแบบของนวัตกรรมการพัฒนาครูคณิตศาสตร์
กระบวนการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพทั้งในและต่างประเทศ
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการศึกษาและพัฒนา
บทเรียน (Lesson Study) ในต่างประเทศ
4. เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์กระบวนการศึกษาและพัฒ นาบทเรียนในการ
พัฒนาครูคณิตศาสตร์ในบริบทของประเทศไทย
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมการพัฒนาครูคณิตศาสตร์
ด้วยกระบวนการศึกษาและพัฒนาบทเรียนในบริบทของประเทศไทย

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการวิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับ สภาพ
และปัญหาของการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ หลักการ และรูปแบบของนวัตกรรมการพัฒนาครูคณิตศาสตร์
กระบวนการพั ฒ นาครู คณิ ตศาสตร์ที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสามารถเรียนรู้
ความสาเร็จของการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการศึกษาและพัฒนาบทเรียน (Lesson Study) ที่
นานาชาติ ใ ห้ ก ารยอมรั บ ในฐานะที่ เป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี (Best Practice) ในการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู
คณิตศาสตร์ อีกทั้งยังสามารถประยุกต์กระบวนการศึกษาและพัฒนาบทเรียนในการพัฒนาครูคณิตศาสตร์
ในบริบทของประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนานักศึกษาให้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความ
ต้องการบัณฑิตของหลักสูตร โดยจะต้องมีการประเมินผลในด้านพัฒ นาการเรียนรู้ทั้งในด้านคุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการจัดการเรียนรู้ ทั้งนีเ้ พื่อให้
สอดคล้องกับ สาระสาคั ญ ในกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับปริญ ญาตรี หลั กสู ตร 5 ปี สาขาครุศาสตร์ /
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2554

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายถึงสภาพและปัญหาของการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ ศึกษาหลักการ
และรูปแบบของนวัตกรรมการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ กระบวนการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ การพั ฒ นาครู ค ณิ ต ศาสตร์ ด้ ว ยกระบวนการศึ ก ษาและพั ฒ นาบทเรี ย น ใน
ต่างประเทศ และการประยุ กต์ กระบวนการศึกษาและพัฒ นาบทเรียนในการพัฒ นาครูคณิตศาสตร์ใน
บริบทของประเทศไทย
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Study, analyze and discuss the conditions and problems of the mathematics
teacher development. Study the principles and models of innovation of mathematics
teacher’s professional development, processes of effective mathematics teacher
development both in Thailand and other countries. Study mathematics teacher
development through lesson study processses in other countries, and applied lesson
study processses to mathematics teacher development in thai context.

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย/การฝึก

สอนเสริม

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน
บรรยาย อภิปราย และฝึก สอนเสริมตามความ
ไม่มีการปฏิบัติงาน
ประสบการณ์ 45 ชั่วโมง ต้องการของนักศึกษาหรือ ภาคสนาม
ต่อภาคการศึกษา
ตามความเห็นชอบของ
ผู้สอน

การศึกษาด้วยตนเอง
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษา และให้คาปรึกษาผ่าน Social Media
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

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 ให้ความเคารพและยึดถือในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กร และ
สังคม
1.1.6 สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
เชิงสัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
1.2 วิธีการสอน
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1.2.1 การวิ เคราะห์ แ บบวิ ภ าษวิ ธี (Diallectics) ในประเด็ น วิ ก ฤตด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.2.2 การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning)
1.2.3 การใช้กรณีศึกษา (Case study)
1.2.4 การจั ด การเรีย นรู้แ บบ Active Learning ผ่ านกระบวนการชุม ชนแห่ งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
1.3.2 วัดและประเมินผลจากกลุ่มเพื่อน
1.3.3 วัดและประเมินผลจากผลงานกรณีศึกษา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรอบรู้ในด้านวิช าศึกษาทั่วไป วิชาชีพ ครู วิชาเอกคณิ ตศาสตร์ และ
การบูรณาการวิชาชีพครูกับวิชาเอกคณิตศาสตร์อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง และเป็นระบบ
2.1.2 มีความตระหนักรู้หลักการ และทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณา
การ ทั้งการบูรณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.1.3 มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
อย่างลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยต่อยอดความรู้ทางด้านการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์
2.1.4 มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยายและอภิปราย
2.2.2 การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry
method)
2.2.3 การฝึกปฏิบัติ และนาเสนองานจากการศึกษาค้นคว้าและเตรียมการ
2.2.4 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกต์และประเมิน
ค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
2.2.5 การจั ด การเรีย นรู้แ บบ Active Learning ผ่ านกระบวนการชุม ชนแห่ งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
2.3.2 วัดและประเมินผลจากการนาเสนองานจากการศึกษาค้นคว้าและเตรียมการ
2.3.3 วัดและประเมินผลจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ
3. ทักษะทางปัญญา
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3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ
และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัย
เพื่อพัฒนางาน และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
3.1.2 สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลั บซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ
3.1.3 มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒ นางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์
รวมทั้งมีการพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.1.4 มี ก ารคิ ด วิเคราะห์ สั งเคราะห์ ประเมิ น ค่ า และน าความรู้เกี่ ยวกั บ แนวคิ ด
ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนา
ผู้ เรี ย น และการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ น าในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี วิ สั ย ทั ศ น์ ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และ
ทางสังคม (Problem-based learning)
3.2.2 การจั ด การเรีย นรู้แ บบ Active Learning ผ่ านกระบวนการชุม ชนแห่ งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต
ทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิ ดชอบของตนเอง และ
ผู้อื่นในการทางานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
4.1.2 มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้
อย่างสร้างสรรค์
4.1.3 มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.1.4 มี ค วามไวในการรั บ รู้ แ ละเข้ า ใจความรู้ สึ ก ของผู้ เรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ร ะดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตลอดจนบุคคลอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม เอา
ใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
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4.2.1 การเรี ย นแบบมี ส่ ว นร่ ว มปฏิ บั ติ ก าร (Participative learning through
action)
4.2.2 การคิดให้ ความเห็ นและการรับฟั งความเห็ นแบบสะท้อนกลั บ (Reflective
thinking)
4.2.3 การจั ด การเรีย นรู้แ บบ Active Learning ผ่ านกระบวนการชุม ชนแห่ งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 วัดและประเมินผลจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
4.3.2 วัดและประเมินผลจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์
4.3.3 วั ด และประเมิ น ผลจากผลน าเสนอผลงานกลุ่ ม และการเป็ น ผู้ น าในการ
อภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มี ค วามไวในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารทั้ ง ที่ เ ป็ น ตั ว เลขเชิ ง สถิ ติ หรื อ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว
5.1.2 มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
5.1.3 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และ
นาเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน
5.1.4 มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านคณิตศาสตร์
จากผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนาเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศสาหรับผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การติดตามวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษาจาก
ข่าวหรือแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
5.2.2 การสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.2.3 การจั ด การเรีย นรู้แ บบ Active Learning ผ่ านกระบวนการชุม ชนแห่ งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 วัดและประเมินผลจากผลการติดตามวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็น
สาคัญด้านการศึกษา
5.3.2 วัดและประเมินผลจากผลการสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้าน
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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6. ทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา
6.1.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีรูปแบบหลากหลายทั้ง
รู ป แบบ ที่ เป็ น ทางการ (Formal) รูป แบบกึ่ งทางการ (Non-formal) และรู ป แบบไม่ เป็ น ทางการ
(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.1.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย
ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม
6.1.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกคณิตศาสตร์อย่างบูรณาการ
6.2 วิธีการสอน
6.2.1 การจั ด การเรีย นรู้แ บบ Active Learning ผ่ านกระบวนการชุม ชนแห่ งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1 วัดและประเมินผลจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน
6.3.2 วัดและประเมินผลจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
6.3.3 วัดและประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีต ลอด
หลักสูตร

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
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กิจกรรมการเรียนการสอน/

ผู้สอน

มคอ. 3
ที่
1

ชั่วโมง
สื่อที่ใช้
1. แนะนาและชี้แจง
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
รายละเอียดของรายวิชา
1. แนะนารายวิชา การวัดและ
2. สารวจความรู้พื้นฐานและ
ประเมินผล แหล่งการเรียนรู้
ประสบการณ์ก่อนเรียนเกี่ยวกับ
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
ตรวจสอบความเข้าใจ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การคิดวิเคราะห์ นาเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับบทบาทของครูที่
มีต่อสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งในส่วนของการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล
4. ทดสอบย่อยผ่านกิจกรรมคิด
วิเคราะห์ และเขียนแสดง
ทรรศนะต่อประเด็น/สถานการณ์
ที่กาหนดให้ซึ่งสอดคล้องกับ
หัวข้อที่เรียน
5. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
สื่อที่ใช้
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณ์
กรณีศึกษาซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อ
ที่เรียนจากเอกสารวิชาการ
บทความวิชาการ บทความวิจัย
หรือสื่อวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ที่
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้
2
สภาพและปัญหาของการ
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
พัฒนาครูคณิตศาสตร์ทั้งในและ
1. การจัดการเรียนรู้แบบ Active
ต่างประเทศ
Learning ผ่านกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
(Professional Learning
Community: PLC)
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ผศ.ดร.อรรถ
ศาสน์ นิมิตรพันธ์

ผู้สอน
ผศ.ดร.อรรถ
ศาสน์ นิมิตรพันธ์

มคอ. 3
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ
3. การคิดวิเคราะห์ นาเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับสภาพและปัญหา
ของการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ทั้ง
ในและต่างประเทศ
4. ทดสอบย่อยผ่านกิจกรรมคิด
วิเคราะห์ และเขียนแสดง
ทรรศนะต่อประเด็น/สถานการณ์
ที่กาหนดให้ซึ่งสอดคล้องกับ
หัวข้อที่เรียน
5. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
สื่อที่ใช้
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณ์
กรณีศึกษาซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อ
ที่เรียนจากเอกสารวิชาการ
บทความวิชาการ บทความวิจัย
หรือสื่อวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
3
หลักการและรูปแบบการปฏิรูป
การเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์
ของประเทศที่ประสบ
ความสาเร็จด้านการปฏิรูป
การศึกษา

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.อรรถ
1. การจัดการเรียนรู้แบบ Active ศาสน์ นิมิตรพันธ์
Learning ผ่านกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
(Professional Learning
Community: PLC)
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ
3. การคิดวิเคราะห์ นาเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับหลักการและ
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รูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ของ
ครูคณิตศาสตร์ของประเทศที่
ประสบความสาเร็จด้านการ
ปฏิรูปการศึกษา
4. ทดสอบย่อยผ่านกิจกรรมคิด
วิเคราะห์ และเขียนแสดง
ทรรศนะต่อประเด็น/สถานการณ์
ที่กาหนดให้ซึ่งสอดคล้องกับ
หัวข้อที่เรียน
5. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
สื่อที่ใช้
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณ์
กรณีศึกษาซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อ
ที่เรียนจากเอกสารวิชาการ
บทความวิชาการ บทความวิจัย
หรือสื่อวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
ที่
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้
4
หลักการ รูปแบบของนวัตกรรม
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.อรรถ
1. การจัดการเรียนรู้แบบ Active ศาสน์ นิมิตรพันธ์
การพัฒนาครูคณิตศาสตร์ และ
Learning ผ่านกระบวนการชุมชน
กระบวนการพัฒนาครู
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพทั้ง
(Professional Learning
ในและต่างประเทศ
Community: PLC)
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ
3. การคิดวิเคราะห์ นาเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับหลักการ รูปแบบ
ของนวัตกรรมการพัฒนาครู
คณิตศาสตร์ และ
กระบวนการพัฒนาครูคณิตศาสตร์
(ทั้งในส่วนของนักศึกษาครู และครู
ประจาการคณิตศาสตร์) ที่มี
ประสิทธิภาพทั้งในและต่างประเทศ

11

มคอ. 3
4. ทดสอบย่อยผ่านกิจกรรมคิด
วิเคราะห์ และเขียนแสดงทรรศนะ
ต่อประเด็น/สถานการณ์ที่
กาหนดให้ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อที่
เรียน
5. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สื่อที่ใช้
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณ์ กรณีศึกษา
ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อที่เรียนจาก
เอกสารวิชาการ บทความวิชาการ
บทความวิจยั หรือสื่อวีดิทัศน์ที่
เกี่ยวข้อง

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
จานวน
ที่
ชัว่ โมง
5
หลักการ รูปแบบของนวัตกรรม
3
การพัฒนาครูคณิตศาสตร์ และ
กระบวนการพัฒนาครู
คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพทั้ง
ในและต่างประเทศ (ต่อ)

12

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning ผ่านกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
(Professional Learning
Community: PLC)
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ
3. การคิดวิเคราะห์ นาเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับหลักการ รูปแบบ
ของนวัตกรรมการพัฒนาครู
คณิตศาสตร์ และ
กระบวนการพัฒนาครูคณิตศาสตร์
(ทั้งในส่วนของนักศึกษาครู และครู
ประจาการคณิตศาสตร์) ที่มี
ประสิทธิภาพทั้งในและต่างประเทศ
4. ทดสอบย่อยผ่านกิจกรรมคิด
วิเคราะห์ และเขียนแสดงทรรศนะ
ต่อประเด็น/สถานการณ์ที่
กาหนดให้ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อที่
เรียน

ผู้สอน
ผศ.ดร.อรรถ
ศาสน์ นิมิตรพันธ์

มคอ. 3
5. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สื่อที่ใช้
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณ์ กรณีศึกษา
ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อที่เรียนจาก
เอกสารวิชาการ บทความวิชาการ
บทความวิจยั หรือสื่อวีดิทัศน์ที่
เกี่ยวข้อง

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
6
การพัฒนาครูคณิตศาสตร์ด้วย
กระบวนการศึกษาและพัฒนา
บทเรียน (Lesson Study) ใน
ต่างประเทศ

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning ผ่านกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
(Professional Learning
Community: PLC)
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ
3. การคิดวิเคราะห์ นาเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาครู
คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการศึกษา
และพัฒนาบทเรียน (Lesson
Study) ในต่างประเทศ
4. ทดสอบย่อยผ่านกิจกรรมคิด
วิเคราะห์ และเขียนแสดงทรรศนะ
ต่อประเด็น/สถานการณ์ที่
กาหนดให้ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อที่
เรียน
5. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สื่อที่ใช้
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณ์
กรณีศึกษาซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อที่
เรียนจากเอกสารวิชาการ บทความ
วิชาการ บทความวิจัย หรือสื่อวีดิ
ทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
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ผู้สอน
ผศ.ดร.อรรถ
ศาสน์ นิมิตรพันธ์

มคอ. 3

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
7
การพัฒนาครูคณิตศาสตร์ด้วย
กระบวนการศึกษาและพัฒนา
บทเรียน (Lesson Study) ใน
ต่างประเทศ (ต่อ)

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning ผ่านกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
(Professional Learning
Community: PLC)
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ
3. การคิดวิเคราะห์ นาเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาครู
คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการศึกษา
และพัฒนาบทเรียน (Lesson
Study) ในต่างประเทศ
4. ทดสอบย่อยผ่านกิจกรรมคิด
วิเคราะห์ และเขียนแสดงทรรศนะ
ต่อประเด็น/สถานการณ์ที่
กาหนดให้ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อที่
เรียน
5. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ผู้สอน
ผศ.ดร.อรรถ
ศาสน์ นิมิตรพันธ์

สื่อที่ใช้
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณ์
กรณีศึกษาซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อที่
เรียนจากเอกสารวิชาการ บทความ
วิชาการ บทความวิจัย หรือสื่อวีดิ
ทัศน์ที่เกี่ยวข้อง

8
สัปดาห์
ที่

สอบกลางภาคเรียน
หัวข้อ/รายละเอียด

3
จานวน
ชั่วโมง
14

นักศึกษาทาแบบทดสอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อทีใ่ ช้

ผศ.ดร.อรรถ
ศาสน์ นิมิตรพันธ์
ผู้สอน

มคอ. 3
9

การประยุกต์กระบวนการศึกษา
และพัฒนาบทเรียนในการ
พัฒนาครูคณิตศาสตร์ในบริบท
ของประเทศไทย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning ผ่านกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
(Professional Learning
Community: PLC)
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ
3. การคิดวิเคราะห์ นาเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับการประยุกต์
กระบวนการศึกษาและพัฒนา
บทเรียนในการพัฒนาครู
คณิตศาสตร์ในบริบทของประเทศ
ไทย
4. ทดสอบย่อยผ่านกิจกรรมคิด
วิเคราะห์ และเขียนแสดงทรรศนะ
ต่อประเด็น/สถานการณ์ที่
กาหนดให้ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อที่
เรียน
5. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ผศ.ดร.อรรถ
ศาสน์ นิมิตรพันธ์

สื่อที่ใช้
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณ์
กรณีศึกษาซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อที่
เรียนจากเอกสารวิชาการ บทความ
วิชาการ บทความวิจัย หรือสื่อวีดิ
ทัศน์ที่เกี่ยวข้อง

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
จานวน
ที่
ชัว่ โมง
10 ถอดบทเรียน Lesson Study
3
จากแนวปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) สู่การพัฒนาวิชาชีพ
ครูโดยใช้กระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
15

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning ผ่านกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
(Professional Learning

ผู้สอน
ผศ.ดร.อรรถ
ศาสน์ นิมิตรพันธ์

มคอ. 3
Community: PLC)
2. บรรยาย และซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ
3. การคิดวิเคราะห์ นาเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับการถอดบทเรียน
Lesson Study จากแนวปฏิบัตทิ ี่ดี
(Best Practice) สู่การพัฒนา
วิชาชีพครูโดยใช้กระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
(Professional Learning
Community: PLC)
4. ทดสอบย่อยผ่านกิจกรรมคิด
วิเคราะห์ และเขียนแสดงทรรศนะ
ต่อประเด็น/สถานการณ์ที่
กาหนดให้ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อที่
เรียน
5. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

(Professional Learning
Community: PLC)

สื่อที่ใช้
1. Power Point
2. ประเด็น/สถานการณ์
กรณีศึกษาซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อที่
เรียนจากเอกสารวิชาการ บทความ
วิชาการ บทความวิจัย หรือสื่อวีดิ
ทัศน์ที่เกี่ยวข้อง

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
11 ฝึกปฏิบัติพัฒนาบทเรียน
คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ
ศึกษาและพัฒนาบทเรียน
(Lesson Study)

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning ผ่านกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
(Professional Learning
Community: PLC)
2. ฝึกปฏิบตั ิพัฒนาบทเรียน
คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการศึกษา
และพัฒนาบทเรียน
3. การคิดวิเคราะห์ นาเสนอ
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ผู้สอน
ผศ.ดร.อรรถ
ศาสน์ นิมิตรพันธ์

มคอ. 3
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน
คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการศึกษา
และพัฒนาบทเรียน
4. ทดสอบย่อยผ่านกิจกรรมคิด
วิเคราะห์ และเขียนแสดงทรรศนะ
ต่อบทเรียนคณิตศาสตร์ทพี่ ัฒนาขึ้น
ด้วยกระบวนการศึกษาและพัฒนา
บทเรียน
5. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สื่อที่ใช้
1. Power Point
2. แผนการสอน และสื่อการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ทพี่ ัฒนาขึน้
ด้วยกระบวนการศึกษาและพัฒนา
บทเรียน

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
12 ฝึกปฏิบัติพัฒนาบทเรียน
คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ
ศึกษาและพัฒนาบทเรียน
(Lesson Study) (ต่อ)

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning ผ่านกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
(Professional Learning
Community: PLC)
2. ฝึกปฏิบตั ิพัฒนาบทเรียน
คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการศึกษา
และพัฒนาบทเรียน
3. การคิดวิเคราะห์ นาเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน
คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการศึกษา
และพัฒนาบทเรียน
4. ทดสอบย่อยผ่านกิจกรรมคิด
วิเคราะห์ และเขียนแสดงทรรศนะ
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ผู้สอน
ผศ.ดร.อรรถ
ศาสน์ นิมิตรพันธ์

มคอ. 3
ต่อบทเรียนคณิตศาสตร์ทพี่ ัฒนาขึ้น
ด้วยกระบวนการศึกษาและพัฒนา
บทเรียน
5. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สื่อที่ใช้
1. Power Point
2. แผนการสอน และสื่อการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ทพี่ ัฒนาขึน้
ด้วยกระบวนการศึกษาและพัฒนา
บทเรียน

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
13 ฝึกปฏิบัติพัฒนาบทเรียน
คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ
ศึกษาและพัฒนาบทเรียน
(Lesson Study) (ต่อ)

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning ผ่านกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
(Professional Learning
Community: PLC)
2. ฝึกปฏิบตั ิพัฒนาบทเรียน
คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการศึกษา
และพัฒนาบทเรียน
3. การคิดวิเคราะห์ นาเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน
คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการศึกษา
และพัฒนาบทเรียน
4. ทดสอบย่อยผ่านกิจกรรมคิด
วิเคราะห์ และเขียนแสดงทรรศนะ
ต่อบทเรียนคณิตศาสตร์ทพี่ ัฒนาขึ้น
ด้วยกระบวนการศึกษาและพัฒนา
บทเรียน
5. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สื่อที่ใช้
18

ผู้สอน
ผศ.ดร.อรรถ
ศาสน์ นิมิตรพันธ์

มคอ. 3
1. Power Point
2. แผนการสอน และสื่อการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ทพี่ ัฒนาขึน้
ด้วยกระบวนการศึกษาและพัฒนา
บทเรียน

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
14 ฝึกปฏิบัติพัฒนาบทเรียน
คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ
ศึกษาและพัฒนาบทเรียน
(Lesson Study) (ต่อ)

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning ผ่านกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
(Professional Learning
Community: PLC)
2. ฝึกปฏิบตั ิพัฒนาบทเรียน
คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการศึกษา
และพัฒนาบทเรียน
3. การคิดวิเคราะห์ นาเสนอ
ความคิด และอภิปรายในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน
คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการศึกษา
และพัฒนาบทเรียน
4. ทดสอบย่อยผ่านกิจกรรมคิด
วิเคราะห์ และเขียนแสดงทรรศนะ
ต่อบทเรียนคณิตศาสตร์ทพี่ ัฒนาขึ้น
ด้วยกระบวนการศึกษาและพัฒนา
บทเรียน
5. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สื่อที่ใช้
1. Power Point
2. แผนการสอน และสื่อการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ทพี่ ัฒนาขึน้
ด้วยกระบวนการศึกษาและพัฒนา
บทเรียน
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ผู้สอน
ผศ.ดร.อรรถ
ศาสน์ นิมิตรพันธ์

มคอ. 3

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
15 นาเสนอผลงานการฝึกปฏิบัติ
พัฒนาบทเรียนคณิตศาสตร์
ด้วยกระบวนการศึกษาและ
พัฒนาบทเรียน (Lesson
Study)

16

สอบปลายภาค

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.อรรถ
1. การจัดการเรียนรู้แบบ Active ศาสน์ นิมิตรพันธ์
Learning ผ่านกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
(Professional Learning
Community: PLC)
2. นักศึกษานาเสนอผลงานการ
ฝึกปฏิบัติพัฒนาบทเรียน
คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ
ศึกษาและพัฒนาบทเรียน
(Lesson Study) โดยมีผู้สอน
และเพื่อนนักศึกษาร่วมกัน
อภิปราย และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน
3
นักศึกษาทาแบบทดสอบ
ผศ.ดร.อรรถ
ศาสน์ นิมิตรพันธ์

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1.1.1-1.1.6, 2.1.12.1.4, 3.1.1-3.1.4,
4.1.1-4.1.4, 5.1.15.1.4

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน
- การทดสอบย่อย

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
วิธีการทวนสอบ
ประเมิน การประเมินผล
1-7 และ
10%
- การทวนสอบโดย
9-14
ตรวจสอบการให้คะแนน
จากกระดาษคาตอบของ
นักศึกษา
- การทวนสอบจาก
คะแนนสอบ
สัปดาห์ที่
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สัดส่วนของ

วิธีการทวนสอบ

มคอ. 3
1.1.1-1.1.6, 2.1.1,
2.1.3, 2.1.4, 3.1.13.1.4, 5.1.1-5.1.4

- การทดสอบกลางภาค

1.1.1-1.1.6, 2.1.12.1.4, 3.1.1-3.1.4,
5.1.1-5.1.4

- การทดสอบปลายภาค

1.1.1-1.1.6, 2.1.12.1.4, 3.1.1-3.1.4,
4.1.1-4.1.4, 5.1.15.1.4, 6.1.1-6.1.4

- การเข้าชั้นเรียน
- พฤติกรรมการเรียน
การมีส่วนร่วมในการ
เรียน การคิดวิเคราะห์
อภิปราย และแสดง
ความคิดเห็น
- การส่งงานจาก
การศึกษาค้นคว้าตรง
ตามกาหนดเวลานัด
หมาย
- การตรวจผลงาน
รายบุคคลและการ
พิจารณาทักษะการ
นำเสนอผลงำนจำก
กำรศึกษำค้นคว้ำที่
ผูส้ อนมอบหมำย
วิธีการประเมิน

1.1.1-1.1.6, 2.1.12.1.4, 3.1.1-3.1.4,
4.1.1-4.1.4, 5.1.15.1.4, 6.1.1-6.1.3

ผลการเรียนรู้

1.1.1-1.1.6, 2.1.1-

เรียน

ประเมิน
8

การประเมินผล
15%
- การทวนสอบโดย
ตรวจสอบการให้คะแนน
จากกระดาษคาตอบของ
นักศึกษา
- การทวนสอบจาก
คะแนนสอบ
16
30%
- การทวนสอบโดย
ตรวจสอบการให้คะแนน
จากกระดาษคาตอบของ
นักศึกษา
- การทวนสอบจาก
คะแนนสอบ
ตลอดภาค
15%
- การทวนสอบโดย
เรียน
พิจารณาจากแบบบันทึก
การจัดการเรียนการสอน
สาหรับผู้สอน
- การทวนสอบจากแบบ
บันทึกพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา

ตลอดภาค
เรียน

15%

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน การประเมินผล

- การตรวจผลงานกลุ่ม

11-15
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15%

- การทวนสอบโดย
ตรวจสอบเกณฑ์การให้
คะแนนผลงานรายบุคคล
จากการศึกษาค้นคว้าที่
ผู้สอนมอบหมาย
- การทวนสอบจาก
วิธีการทวนสอบ
คะแนนผลงานรายบุคคล
จากการศึกษาค้นคว้าที่
ผู้สอนมอบหมาย
- การทวนสอบโดย

มคอ. 3
2.1.4, 3.1.1-3.1.4,
4.1.1-4.1.4, 5.1.15.1.4, 6.1.1-6.1.3

และการพิจารณาทักษะ
การนำเสนอผลงำน
จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ
ทีผ่ สู้ อนมอบหมำย

ตรวจสอบเกณฑ์การให้
คะแนนผลงานกลุ่มและ
การนาเสนอผลงานจาก
การศึกษาค้นคว้าที่
ผู้สอนมอบหมาย
- การทวนสอบจาก
คะแนนผลงานกลุ่มและ
การนาเสนอผลงานจาก
การศึกษาค้นคว้าที่
ผู้สอนมอบหมาย

3. การประเมินผลการศึกษา
คะแนน

ระดับคะแนน

90 – 100
85 – 89
75 – 84
70 – 74
60 – 69
55 – 59
50 – 54
ต่ากว่า 50
ถอน
ไม่สมบูรณ์

A
B+
B
C+
C
D+
D
E
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการเรียน 4094701 นวัตกรรมการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ เรียบเรียงโดยอาจารย์ผู้สอน
ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กระทรวงศึกษาธิการ. (2552ก). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ
: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
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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
3.4 เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th
3.5 เว็บไซต์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
http://primarymath.ipst.ac.th/

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ทาได้โดย
1) นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยาย
2) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอน ทาได้โดย
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน ด้วยวิธีประเมินผ่านระบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอน ร่วมกันประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
การปรับปรุงการสอน ทาได้โดย
1) จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนต่อไป
2) ดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตาม
รายละเอียดของรายวิชา ดังนี้
1) กาหนดระบบการวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา และทบทวนระบบด้วย
คณะกรรมการ
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2) อาจารย์ที่รับผิดชอบสอนในรายวิชาเดียวกันร่วมกันกาหนดมาตรฐานการประเมินผลให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานของหลักสูตร และทาการทวนสอบโดยการตัดสินผลการ
เรียนร่วมกัน

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ได้แก่ การปรับปรุงเนื้อหา
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สรุปผลการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอน
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และนาเสนอแนวทางการแก้ไข / ปรับปรุง /เพิ่มเติมต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ร่วมกันประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียน
การสอนและนาข้อคิดเห็น / การประเมินจากนักศึกษามาเป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษาหน้า พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
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