รายละเอียดของรายวิชา

รายวิชา คณิตศาสตร์สาหรับครู 2
รหัสวิชา 1092204

ภาคเรียนที่ 1/2561

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวทิยาลัยสวนดุสติ
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คานา
รายละเอียดของรายวิชาคณิตศาสตร์สาหรับครู 2 (Mathematics for Teacher 2) รหัสวิชา
1092204 เป็น การจัด ทาข้อ มูล ประกอบรายวิช าเลื อกตามหลัก สูต รศึก ษาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าการ
ประถมศึก ษาในหมวดวิช าเอก กลุ่ม วิช าเอกเลือ ก กลุ่ม วิช าเอกคณิต ศาสตร์ -วิท ยาศาสตร์โดยมุ่งเน้น ให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อ งกับรูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต แบบรูป
และความสัมพันธ์ สมการเบื้องต้น มโนทัศน์เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็น เทคนิคและวิธีการจัดเรียนการ
สอนสอนเรขาคณิ ต และการวัด พี ช คณิ ต และสถิติและความน่ าจะเป็ น ในระดับประถมศึ กษา ทั กษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
การสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจาวัน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ จะใช้ประกอบในรายวิชา
คณิตศาสตร์สาหรับครู 2 (Mathematics for Teacher 2) เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็น ไปตามวัตถุประสงค์
ที่ได้กาหนดไว้ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ได้เป็นอย่างดี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9 มิถุนายน 2561
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สารบัญ
หมวด
1 ข้อมูลทั่วไป
2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
3 ลักษณะและการดาเนินการ
4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
5 แผนการสอนและการประเมินผล
6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

หน้า
4
5
5
6
8
9
10
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ครุศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1092204 : คณิตศาสตร์สาหรับครู 2 (Mathematics for Teacher 2)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
รศ.วิชัย พาณิชย์สวย
อาจารย์ ดร.สุมน ไวยบุญญา
4.2 อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ดร.สุมน ไวยบุญญา
ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
9 สิงหาคม 2561
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด สอนเป็นครั้งแรกในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การประถมศึกษา
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจพัฒนาการของคณิตศาสตร์ในยุคต่างๆ
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ รอบตัวกับคณิตศาสตร์ และนาความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในยุคปัจจุบัน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 ให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการสอนคณิตศาสตร์สาหรับครู
2.2 ให้ผู้เรียนมองเห็นความเกี่ยวข้องของคณิตศาสตร์กับสิ่งรอบๆ ตัว และเห็นแนวทางในการปัญหาโดยใช้
หลักการของคณิตศาสตร์
2.3 ให้ผู้เรียนมีแนวทางในการจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
รูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต แบบรูปและความสัมพันธ์ สมการเบื้องต้น มโนทัศน์เกี่ยวกับสถิติและ
ความน่าจะเป็น เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนเรขาคณิต และการวัด พีชคณิต และสถิติและความ
น่ า จะเป็ น ในระดั บ ประถมศึ ก ษา ทั ก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ การสอนคณิ ต ศาสตร์ที่ เน้ น
การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจาวัน
Geometric shapes and geometric forms, patterns and relations, basic equation,
concepts of statistics and probability, techniques and methods of teaching geometry and
measurement, algebra and statistics and probability in elementary level, mathematical
process and skills, teaching mathematics focused on mathematical process and skills, teaching
mathematics focused on connecting to everyday life
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
64 ชั่วโมง
สอนเสริมตามความต้องการของ
ต่อภาคการศึกษา นักศึกษาเฉพาะรายเพื่อทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ
 ฝึกปฏิบตั ิการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณา
การแบบ STEM และทดลอง
สอน (รายบุคคล)
 จัดแสดงนิทรรศการฐาน
กิจกรรมคณิตศาสตร์

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ ประจารายวิช า ประกาศเวลาให้ คาปรึกษาผ่านกลุ่มไลน์ ประจารายวิชา และ Office hours
ที่ปรากฏตามตารางประกาศของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.1.2 มีความเสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดี
1.1.3 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ
1.3 วิธีการประเมินผล
วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 พัฒนาการของการคิดเชิงคณิตศาสตร์
2.1.2 คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน ด้านศิลปะ คณิตศาสตร์พื้นฐานเบื้องต้น สถิติและ
ความน่าจะเป็น
2.1.3 และการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันโดยใช้คณิตศาสตร์
2.1.4 การตัดสินใจโดยใช้สถิติและความน่าจะเป็น
2.1.5 แนวการสอนคณิตศาสตร์ที่บูรณาการกับชีวิตประจาวัน
2.2 วิธีการสอน
บรรยายสลับสื่อการเรียนการสอน พร้อมอภิปรายโต้ตอบระหว่างผู้เรียน ผู้สอน โดยอาจารย์ผู้สอน
สอดแทรกตัวอย่ าง กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ มีการทากิจกรรม แบบฝึกปฏิบัติร่วมกัน พร้อมมอบหมาย
ให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตามความสนใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการสรุปและนาเสนอ และร่วมกัน
อภิปรายผล
2.3 วิธีการประเมินผล
ทดสอบย่ อยประจาบท สอบกลางภาคเรียน สอบปลายภาคเรียน และประเมินผลข้อมูลจากการ
ค้นคว้า ด้วยการประเมินตามสภาพจริง
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.3.1 สามารถคิดค้น หาข้อเท็จ จริงท าความเข้าใจและประเมินข้อมูล สารสนเทศและแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการวินิจฉัยแก้ปัญ หาและทาการวิจัยเพื่อพัฒ นางานและ
พัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
3.3.2 สามารถคิ ด แก้ ปั ญ หาที่ มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ นเสนอทางออกและน าไปสู่ ก ารแก้ ไขได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎีประสบการณ์ภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ให้ผู้เรียนฝึกทักษะผ่านกิจกรรม เกม และสถานการณ์จาลอง

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 6 | ห น้ า

มคอ. 3 รายวิชา 1092204 คณิตศาสตร์สาหรับครู 2 (Mathematics for Teacher 2)

3.3 วิธีการประเมินผล
ทดสอบย่อย และสอบปลายภาคโดยเน้นข้อสอบในระดับการนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
การประเมินผล
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิ ดชอบของตนเองและผู้อื่นในการ
ทางานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตรและในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ให้ผู้ เรียนฝึกทักษะการทางานเป็นที ม โดยผ่านกิจกรรมกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย โดยส่ งเสริม
กระบวนการกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินโดยผู้สอนจากแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ด้วยเกณฑ์ประเมินตามสภาพจริง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูดภาษาเขียนเทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการ
วิจัยเพื่อการสื่อสารการเรียนรู้การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูลและการแก้ปัญหาในการดารงชีวิตและ
การจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.2 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูดภาษาเขียนเทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติการวิจัยเพื่อ
การสื่อสารการเรียนรู้การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูลและการแก้ปัญหาในการดารงชีวิตและการ
จัดการเรียนการสอน
5.1.3 สามารถใช้ภาษาพูดภาษาเขียนเทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการวิจัยเพื่อการสื่อสารการ
เรียนรู้การเก็บรวบรวมและการนาเสนอข้อมูลและการแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตและการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการการจัดการเรียนรู้ดังนี้
การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน (Problem-Based Learning) เป็ น กระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งมีเทคนิคการสอนที่ห ลากหลายเพื่อให้ นักศึกษาเกิดทักษะต่างๆ ที่
จาเป็นในการดารงชีวิต เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิ บัติจริงและเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น
จริงในชีวิตประจาวันเพื่อให้ได้ฝึกทักษะการคิด โดยมีการวางเงื่อนไขและกติกาในการร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรม
การเรียนรู้ที่จัดขึ้นเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการทางานกลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจน
ทักษะการสื่อสารที่ถือว่ามีความจาเป็นและสาคัญต่อการดารงชีวิตอย่างมาก โดยนักศึกษาจะเสนอสิ่งที่ตนเอง
อยากเรียนรู้ขึ้นมาและอาจารย์ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ชี้แนะ
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลทาง Internet
ตามหัวข้อที่ได้รบั มอบหมาย
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากชิ้นงาน ภาระงาน และทักษะกระบวนการทางานกลุ่ม
5.3.2 ประเมินจากข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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6. ทักษะการจัดการเรียนรู้ (การปฏิบัติทางวิชาชีพครูประถมศึกษา)
6.1 ทักษะการการจัดการเรียนรู้ (การปฏิบัติทางวิชาชีพครูประถมศึกษา) ที่ต้องพัฒนา
6.1.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกการประถมศึกษาที่จะสอนอย่างบูรณาการ
6.2 วิธีการสอน
6.2.1 การสาธิตการสอน และการทดลองสอน
6.2.2 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1 แบบทดสอบ และการสังเกตการสอน
6.3.2 ทักษะกระบวนการทางาน
6.3.3 ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
6.3.4 ชิ้นงาน ภาระงาน และผลงานที่มีคุณภาพ
หมวดที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล
1. แผนการจัดการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
ว/ด/ป
สัปดาห์ที่ 1
21 ส.ค.61

เนื้อหา

การจัดการเรียนรู้

สื่อ/วัสดุอุปกรณ์

ปฐมนิเทศ ชี้แจงรายละเอียดของรายวิชา
สารวจความรู้ และประสบการณ์
ของนักศึกษาก่อนเรียน ศึกษาบทนา
และมอบหมายงาน
(สืบค้นประวัตินักคณิตศาสตร์)
บทที่ 1 บทนา

บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบตั ิ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

- Powerpoint
- เอกสารประมวลการสอน
(Course Syllabus)
- เอกสารประกอบการสอน

บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบตั ิ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

- Powerpoint
- เอกสารประกอบการสอน

สัปดาห์ที่ 3
4 ก.ย.61
สัปดาห์ที่ 4
11 ก.ย.61
สัปดาห์ที่ 5
18 ก.ย.61
สัปดาห์ที่ 6
25 ก.ย.61

บทที่ 2 รูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต

บทที่ 5 มโนทัศน์เกี่ยวกับสถิติ
และความน่าจะเป็น

บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบตั ิ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบตั ิ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบตั ิ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบตั ิ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

- Powerpoint
- เอกสารประกอบการสอน
- Powerpoint
- เอกสารประกอบการสอน
- Powerpoint
- เอกสารประกอบการสอน
- Powerpoint
- เอกสารประกอบการสอน

สัปดาห์ที่ 7
2 ต.ค.61
สัปดาห์ที่ 8
9 ต.ค.61
สัปดาห์ที่ 9
16 ต.ค.61
สัปดาห์ที่ 10

บทที่ 6 เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการ
สอนเรขาคณิตและการวัด
บทที่ 6 เทคนิคและวิธกี ารจัดการเรียน
การสอนสอนเรขาคณิตและการวัด
บทที่ 7 พีชคณิต และสถิติและความน่าจะ
เป็นในระดับประถมศึกษา
บทที่ 7 พีชคณิ ต และสถิติ และความน่าจะ

บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบตั ิ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบตั ิ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบตั ิ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบตั ิ

- Powerpoint
- เอกสารประกอบการสอน
- Powerpoint
- เอกสารประกอบการสอน
- Powerpoint
- เอกสารประกอบการสอน
- Powerpoint

สัปดาห์ที่ 2
28 ส.ค.61

บทที่ 3 แบบรูปและความสัมพันธ์
บทที่ 4 สมการเบื้องต้น
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30 ต.ค.61

เป็นในระดับประถมศึกษา

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

- เอกสารประกอบการสอน

สัปดาห์ที่ 11
6 พ.ย.61
สัปดาห์ที่ 12
13 ต.ค.61
สัปดาห์ที่ 13
20 พ.ย.61

บทที่ 8 ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
บทที่ 8 ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
บทที่ 9 การสอนคณิตศาสตร์
ที่เน้นการพัฒนาทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์

บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบตั ิ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบตั ิ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบตั ิ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ทดลองจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
เป็นรายบุคคล
บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบตั ิ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ทดลองจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
เป็นรายบุคคล
บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบตั ิ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ทดลองจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
เป็นรายบุคคล

- Powerpoint
- เอกสารประกอบการสอน
- Powerpoint
- เอกสารประกอบการสอน
- Powerpoint
- เอกสารประกอบการสอน

สัปดาห์ที่ 14 บทที่ 9 การสอนคณิตศาสตร์
27 พ.ย.61 ที่เน้นการพัฒนาทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
สัปดาห์ที่ 15 บทที่ 10 การสอนคณิตศาสตร์
12 ธ.ค.61 ที่เน้นการเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจาวัน
บทที่ 11 บทสรุป
สัปดาห์ที่ 16
19 พ.ย.61

- Powerpoint
- เอกสารประกอบการสอน

- Powerpoint
- เอกสารประกอบการสอน

อาจารย์ผู้สอนจัดสอบนอกตาราง (สถานที่สอบ ณ ห้องเรียน)

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ผลการ
เรียนรู้
2.1.1
2.1.2
2.1.1, 2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5 ไม่มี
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5

วิธีการประเมิน
การทดสอบย่อย
การทดสอบย่อย
การสอบกลางภาค
ทดสอบย่อย
ทดสอบย่อย
การนาเสนอ
ใบงาน
สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน
2
3, 4, 5, 7, 8,
15
6
10
12
14-15
ตลอด
ภาคเรียน
16

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5%
5%
15%
5%
10%
10%
10%
40%
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3.รายการประเมินคุณภาพการเรียนรู้
ลาดับ
รายการประเมิน
ที่
1 ความถูกต้อง และ
ครบถ้วน
2

การส่งงานตรงต่อเวลา

3

การเข้าชั้นเรียน

4

พฤติกรรมในชั้นเรียน

5

พฤติกรรมในการจัดฐาน
กิจกรรมคณิตศาสตร์

5
5 คะแนน
ถูกต้อง และ
ครบถ้วน
ทุกชิ้นงาน

4

3

2

1

0 คะแนน
ไม่ส่งงาน
ไม่ติดตามงาน
ที่มอบหมาย

ไม่มีส่วนร่วมใดๆ
ในการจัดทา
โครงการฐาน
กิจกรรม
คณิตศาสตร์

3 คะแนน
ไม่ครบ แต่ทุก
ชิ้นงาน
ที่ส่งถูกต้อง

2 คะแนน
ไม่ครบ แต่ทุก
ชิ้นงานที่ส่งมี
ข้อผิดพลาดน้อย

ส่งงานตรงตาม
เวลาที่กาหนด
100%
เข้าเรียน 16 ครั้ง

4 คะแนน
ครบถ้วนทุก
ชิ้นงาน แต่มีส่วน
น้อยที่มี
ข้อผิดพลาด
ส่งงานตรงตาม
เวลาที่กาหนด
90%
ขาดเรียน 1 ครั้ง

ส่งงานตรงตาม
เวลาที่กาหนด
80%
ขาดเรียน 2 ครั้ง

ส่งงานตรงตาม
เวลาที่กาหนด
70%
ขาดเรียน 3 ครั้ง

1 คะแนน
ไม่ครบ
และทุกชิ้นงาน
ที่ส่งมีข้อผิดพลาด
มาก
ส่งงานตรงตาม
เวลาที่กาหนด
60%
ขาดเรียน 4 ครั้ง

ร่วมมือ ในการ
แสดงความ
คิดเห็นสม่าเสมอ
ตั้งใจร่วม
กิจกรรม ไม่คุย
นอกเรื่องที่เรียน
ตลอดชั่วโมง
ตอบคาถาม
รายบุคคล
นาเสนองาน
รายบุคคล/กลุ่ม
ไม่เล่น Smart
phone และ
อุปกรณ์
Electronics ก่อน
ได้รับอนุญาต
ร่วมจัดทา
โครงการฐาน
กิจกรรม
คณิตศาสตร์
ร่วมวางแผนการ
ทางานฐาน
กิจกรรม
คณิตศาสตร์อย่าง
สม่าเสมอ
ร่วมสรุปและ
นาเสนอผลงาน
กลุ่มตามที่กาหนด
มีทักษะการ
ทางานในระดับดี
มากที่สุด

ร่วมจัดทา
โครงการฐาน
กิจกรรม
คณิตศาสตร์
ร่วมวางแผนการ
ทางานฐาน
กิจกรรม
คณิตศาสตร์
รายบุคคล
ร่วมสรุปและ
นาเสนอผลงาน
กลุ่มตามที่กาหนด
มีทักษะการ
ทางานในระดับ
มาก

ร่วมจัดทา
โครงการฐาน
กิจกรรม
คณิตศาสตร์ใน
บางเวลา
ร่วมวางแผนการ
ทางานฐาน
กิจกรรม
คณิตศาสตร์
รายบุคคล
ร่วมสรุปและ
นาเสนอผลงาน
กลุ่มบางเวลา
มีทักษะการ
ทางานเป็นทีมใน
ระดับปานกลาง

ร่วมจัดทา
โครงการฐาน
กิจกรรม
คณิตศาสตร์
ร่วมวางแผนการ
ทางานฐาน
กิจกรรม
คณิตศาสตร์
รายบุคคล
ร่วมสรุปและ
นาเสนอผลงาน
กลุ่มบางเวลา
มีทักษะการ
ทางานเป็นทีมใน
ระดับน้อย

ร่วมจัดทา
โครงการฐาน
กิจกรรม
คณิตศาสตร์
ร่วมวางแผนการ
ทางานฐาน
กิจกรรม
คณิตศาสตร์
รายบุคคล
ไม่ร่วมสรุปและ
นาเสนอผลงาน
กลุ่ม
ขาดทักษะการ
ทางานเป็นทีมใน
ระดับน้อยที่สุด

0

ไม่ส่งงานตาม
เวลาที่กาหนด

ขาดเรียน
มากกว่า 4 ครั้ง
ร่วมมือ ในการ
ร่วมมือ ในการ
ร่วมมือ ในการ
ไม่ร่วมมือ ในการ ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
แสดงความคิดเห็น แสดงความคิดเห็น แสดงความคิดเห็น แสดงความคิดเห็น การเรียนรู้
ทุกครั้งเมื่อถูกถาม บางครั้ง
น้อยรายบุคคล
มีส่วนร่วม
ไม่มีส่วนร่วม
ตั้งใจร่วม
ตอบคาถาม
นาเสนองาน
ในกิจกรรมบ้าง
ในกิจกรรมใดๆ
กิจกรรม
รายบุคคล
รายบุคคล/กลุ่ม
เล็กน้อย
ทั้งสิ้น
ตอบคาถาม
นาเสนองาน
ไม่เล่น Smart
รายบุคคล
รายบุคคล/กลุ่ม
phone และ
อุปกรณ์
นาเสนองาน
ไม่เล่น Smart
Electronics ก่อน
รายบุคคล/กลุ่ม
phone และ
ได้รับอนุญาต
อุปกรณ์
ไม่เล่น Smart
Electronics ก่อน
phone และ
ได้รับอนุญาต
อุปกรณ์
Electronics ก่อน
ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ ตรวจสอบผลการเรียนรู้ ในเล่มหลั กสูตร ควรมีผลการเรียนรู้ตามที่ เป็นจุดดาให้ครบ เกณฑ์การ
ประเมินการทดสอบย่อย
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
1.1 เอกสารประกอบการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (เอกสารเย็บมุม) รวบรวมโดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ผู้สอน
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
จุลิน ลิคะสิริ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน บทความออนไลน์
http://pwww.atichart.com/206100/206100-2550-Term2/Math_in_Daily_Life2.pdf
พัชรี วงศ์เกษม และคณะ, 2550 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน.กรุงเทพฯ : พิมพลักษณ์.
สินชัย จันทร์เสม, 2545. สารานุกรมคณิตศาสตร์ ม.ต้น กรุงเทพฯ :.พ.ศ. พัฒนา.
ศั ก ดา สวาทนั น ทน์ เทสเซลเลชั น :Tessellation ตั ว แทนความงามทางคณิ ต ศาสตร์ บทความออนไลน์
http://www.vcharkarn.com/uploads/82/82105.pdf
สายชล สินสมบูรณ์ทอง, 2555. สถิติเบื้องต้น.กรุงเทพฯ:พิมพลักษณ์.
ศุภชัย นาทพันธ์, 2547. ความน่าจะเป็นและสถิติ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน
Heather Gould. 2012, Mathematical Modeling Handbook. Bedford, MA. Comad.
จุ ติ พ ร อั ศ วโสวรรณและคณะ, 2554 การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการโดยการจั ด
ประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.
Princess of NaradhiwasJournal . 5(3) กันยายน-ธันวาคม.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เกรี ย งศั ก ดิ์ เจริ ญ วงศ์ ศั กดิ์ . 2547. การคิ ดเชิ งสร้ า งสรรค์ . ก รุ ง เท พ ฯ : ซั คเซส มี เดี ย จ ากั ด .
________. 2549. การคิดเชิงวิเคราะห์. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดียจากัด.
________. 2546. ลายแทงนักคิด. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดียจากัด.
จรีพร แก้วสุขศรี. 2551. การคิดอย่างเป็น ระบบ. คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์.
ยุดา รักไทย และธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์. 2542. เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ : เอ็ก
เปอร์เน็ท.
________. 2544. เทคนิ ค การแก้ ปั ญ หาและตั ด สิ น ใจ. พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 2. กรุ ง เทพฯ : โรงพิ ม พ์ ธี ร ะป้ อ ม
วรรณกรรม.
วรภัทร์ ภู่เจริญ. 2544. 100 เครื่องมือ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
ร่วมด้วยช่วยกัน.
วรภัทร์ ภู่เจริญ. 2546. การคิดอย่างเป็นระบบ และเทคนิคการแก้ปัญหา. กรุงเทพฯ : บริษัท เฟื่องฟ้า จากัด.
วิชัย พาณิชย์สวย, อาภรณ์ ชุนดี, สุมน ไวยบุญญา, รัตนาพร หลวงแก้ว, พัชรพร ศุภกิจ, กัลยา ชนะภัย,
และชนิดา น้อยไม้. (2559).บทเรียน PISA ระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : กราฟฟิคไซท์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ให้ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น ผลงานของตนเอง และของเพื่ อ นร่ ว มชั้ น เรี ย น จากแฟ้ ม สะสมผลงาน
ด้วยการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
1.2 มีการอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
1.3 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 มีการประเมินผลความพึงพอใจด้วยแบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ทั้งในภาพรวม และรายบุคคล
2.2 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 จัดสัมมนาสะท้อนผลการสอน และเสนอแนวทางปรับปรุงการสอน ระหว่างอาจารย์ผู้สอน
(Reflection and Revision)
3.2 จัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนของนักศึกษา
3.3 จัดทาวิจัยพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.2ทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์จากประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี ให้มีความทันสมัย
5.2 รับฟังข้อเสนอแนะของบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิผลของ
รายวิชา และจัดประชุมคณาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทาง
ที่เหมาะสม
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